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Abstrakt diplomové práce:
Diplomová práce Úvod do narace dokumentárního filmu se zabývá specifickými
vlastnostmi narace v oblasti dokumentárního filmu a to zejména s ohledem
na střihovou skladbu díla. Vychází z teorií současné naratologie, které aplikuje
při analýze vybraných filmů napříč dějinami kinematografie. V první části
se

práce

zabývá

vlastnostmi

a skutečnosti, a o tyto

poznatky

dokumentárního
se

dále

opírá

filmu
při

ve

vztahu

média

definování odlišností

v narativní skladbě díla. V kapitolách zabývajících se postupně dramaturgickou
skladbou, stylizací času, fenoménem vypravěče, hlediska a postavy, se snaží
odhalit specifické vlastnosti

narativní skladby dokumentárního filmu v opozici

k filmu fikčnímu. Práce je orientována tak, aby její poznatky bylo možno uplatnit
ve střihačské praxi.

Abstract of diploma thesis:
Diploma thesis Introduction to a narration of documentary film deals with specific
qualities of narration in a documentary film,

focusing on the editing process.

Its theoretical bases comes out of contemporary narratology discipline and are
applied when analysing selected works from across the film history. The first part
of the work is engaged in the characteristics of a documentary film and the
relationship between film medium and reality. These findings are further used
when defining differences of narrative structure. Phenomenons of dramaturgy
structure, time stylization, narrator, point of view and character are explained
step by step in single chapters. The work is trying to reveal unique narrative
features of a documentary in opposition to a fiction film. This work aims to be
helpfull in use of film editing profession.
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1) Úvod
Narace a dokumentární film? Jen použití obou pojmů přináší mnohé otázky
a problémy. Jejich obecná beztvarost, bezkontextovost a samozřejmá, snadná
použitelnost v odborném textu i hovorové mluvě, může způsobit nedorozumění.
Avšak střihačova schopnost analyzovat a přesně formulovat je v praxi nutnost:
hlavní zbraní střihače je jeho argument, jeho rétorické dovednosti. Jedině tak
obhájí vlastní řešení před producentem, režisérem, kameramanem... A i když je
spolupráce založena na shodě, jedině dialog umožní změnit stav myšlení v proces
myšlení, který rozhýbe bariéru konvence a ztráty soudnosti. A co zbývá
střihačovi po týdnech, měsících proplouvání materiálem, objevování nových
možností a zklamání ze stále se dokola vracejících, totožných problémů? První
dojmy se sice neztrácí, ale deformují, intuice se vyčerpává, paměť se cyklí,
střihačovo déjà vu. A možná právě racionální, analytické myšlení, které dokáže
problém výstižně a z odstupu pojmenovat, může vést k jeho vyřešení. Může
pomoci znovu si ujasnit cíl, který se ztrácel s každým zbytečným úderem
do klávesnice. Teorie je od praxe neoddělitelná, teorie přináší praxi nutný odstup.
Alespoň taková je má zkušenost.
Záměrem práce je odhalit a pojmenovat specifika střihové skladby v naraci
dokumentárního filmu. K tomu bude nejprve nutné uchopit dokumentární film
a naraci samotnou. Jako teoretický základ budu používat poznatky současné
naratologie, která složky narace nepojmenovává druhově, ale obecně a je tak
možné ji využít jako východisko analýzy jedinečného uměleckého tvaru, jakým
dokumentární film může být.
Pracuji-li ve střižně, přemýšlím jinak, když stříhám hraný a když stříhám
dokumentární film? Liší se střihová skladba filmu, pokud existuje scénář nebo
když scénář vzniká jako produkt fáze střihu? Stříhám jinak, když postava
ve filmu je smyšlená a když jde o bytost živou a skutečnou? Jakým způsobem
skutečnost determinuje výslednou skladbu filmu?
Práce si neklade ambici beze zbytku a komplexně definovat, co je to film,
v tomto smyslu je prací otevřenou. Práce se také nepokouší teorií obhájit
autorovo vlastní estetické přesvědčení - takovou schopnost má koneckonců
pouze filmové dílo samo. Poznámky jsou řazeny vždy na konci každé kapitoly.
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2) Dokumentární film?
„Podle všeho přivedly básnické umění na svět celkem dvě řekněme příčiny, obě
dané přírodou. Sklon k napodobování je totiž lidem vrozen od dětství, a právě
tím se liší člověk od ostatních živočichů, že je nejdokonalejším napodobitelem
a že své první zkušenosti získává napodobováním; také mají z reprodukcí všichni
potěšení. Důkazem toho je, co se stává ve skutečném životě: věci, které samy
o sobě vidíme s nelibostí, pozorujeme v obzvláště věrném vyobrazení
s potěšením, např. podoby nejposlednějších zvířat a mrtvol.“ 1)
Jakékoli pokusy definovat dokumentární film jako specifickou filmovou kategorii,
nejčastěji v opozici vůči filmu hranému, naráží na nepřekonatelné bariéry. A to
vždy, když operuje diskurzem pravdivosti, věrnosti. Když měl Robert J. Flaherty
hotový sestřih první verze svého filmu o Inuitech, vlastní nepozorností zapálil
cigaretovým špačkem veškerý materiál, který v odlehlých končinách severu
natočil, sám se navíc při hašení popálil. Jediné, co zbylo, byla krabice
se serviskou. Zklamání ze ztráty originálních negativů ještě podpořily nelibé
reakce po projekci zachráněné servisky. Flaherty měl však dostatečně
sebekritický úsudek: „Lidé byli velmi zdvořilí, ale viděl jsem, že se z přátelství
zajímali hlavně o to, kde jsem byl a co jsem dělal. To jsem vůbec nechtěl. Chtěl
jsem ukázat Inuity. A ukázat je ne z civilizovaného hlediska, ale tak, jak oni vidí
sami sebe, jako „my, lidé“. Uvědomil jsem si, že musím začít pracovat uplně
jinak.“2) Po dvou letech shánění finančních prostředků se Flaherty vydal natáčet
podruhé, tentokrát s pevnou režijní představou. Vybral si své herce, své postavy,
dal jim jména Nanuk (v překladu medvěd) a Nyla, kteří se podle domluvy řídili
jeho pokyny. Převlékl Inuity do původních obleků z kožešin, nechal postavit iglů,
ale pouze z poloviny, aby světelné podmínky dovolily natočit scénu nočního
uléhání.
Když Flaherty místním domorodcům promítnul části natočeného
materiálu pochopili, oč jde a dále ochotně spolupracovali. Sám Allakariallak
(představitel Nanuka) se angažoval a vymýšlel nové způsoby lovu, které by
mohly být pro kameru atraktivní. „Někdy je třeba lhát, často je třeba věci
překroutit k vystižení jejich pravého smyslu.“3) Tak se zrodila legenda
dokumentárního filmu. „Ze lži?", namítnou někteří. A proč filmová historie řadí
Flahertyho Muže z Aranu mezi filmy dokumentární a Rosselliniho Německo v roce
nula mezi filmy hrané?4) Je tomu tak proto, že Rosselliniho film je skutečnou
dramatickou narací z Evropy, zatímco Flahertyho film poetický popisem, estetikou
povýšenou etnografií? Nebo je to tím, že Muž z Aranu byl distributorem
prezentován jako „true film of real life“-„pravdivý film ze života“, a to v době,
kdy pojem „dokumentární film“ ještě nebyl zaveden, na rozdíl od roku 1948,
kdy bylo uvedeno Německo v roce nula? A je Allakariallak dobrý herec?
Filmová tvorba je formálně i obsahově tak pestrá a svobodná, že jakákoli snaha
vydělovat dokumentární film jako specifickou kategorii kinematografie, bude
narážet
na
nepřekonatelné
bariéry.
Většina
zobecňujících
tvrzení
o dokumentárním filmu bude empiricky vyvratitelná. Tento tak oblíbený
relativismus přesně odráží bezbřehost pojmu dokumentární film. A přestože
z pozice autora, v tvorbě, může skutečně film být jenom jeden, jak manifestuje
Jan Gogola ml. v textu s podtitulem Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! 5),
z pozice analytické bude přeci jen nutné v kinematografii rozlišovat, i když nutně
ne kategoricky.
Film používá formální prostředky a tvůrčí metody, které pouze podle konvence
náleží buď spíše kategorii hraného filmu či spíše kategorii dokumentárního filmu,
zcela svobodně však dochází k prolínání těchto dvou přístupů. Svůj vliv, například
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na metody natáčení, měli a mají samozřejmě také filmově-technické podmínky,
které v první polovině 20.století nutily autory spíše rekonstruovat, inscenovat,
předem plánovat. S příchodem zvukových ručních kamer a zdokonalení
kontaktního natáčení zvuku v 60. letech nastoupila éra nového realismu, estetika
bezprostředního (a přesto zprostředkovaného) svědectví, bylo možno zachytit
situace autenticky. A právě estetika „dokumentární“ technologie je tím, co mnohé
hrané filmy začnou v devadesátých letech minulého století využívat pro získání
efektu autenticity a věrohodnosti. V dnešní době jsou už spory o tom, které
metody jsou pravdivější a které umělečtější, jednou provždy přežitkem. Je to
otázka pouze autorovy volby. A ostatně už Ejzenštejn tvrdil, že „z dvoch bijúcich
sa je obvykle spravodlivý tretí. Teraz sú v ringu: hraný a nehraný. To znamená,
že pravdu má tretí: mimohraný. Film stojíci mimo hraného aj nehraného.“ 6)
Přestože zpochybňuji jakékoli univerzální dělení na hraný a dokumentární
film, které by mohlo všechny filmy jednoznačně zařadit, existují zde bezesporu
určité vlastnosti a znaky, které můžeme považovat za typické pro
tzv. dokumentární film, to však neznamená, že jsou to vlastnosti náležící
výhradně této kategorii. Čistě po formální stránce je hraná a dokumentární
tvorba dokonce natolik propojená, že jakékoli třídění prostředků mezi tyto dvě
kategorie postrádá smysl. Jde skutečně pouze o konvenci myšlení, která se snaží
situaci zpřehlednit, konvence ale současně ukrývá jedinečnou povahu věci.
Z historie dokumentárního filmu je evidentní, že posuzovat kategorii
dokumentu jako pravdivější či věrohodnější je pochybné, matoucí a zbytečné.
Nalezneme však i jiné přístupy, jak tento termín ukotvit a zpřesnit. Domnívám
se, že tyto pokusy jsou jen težko úspěšné komplexně, přesto však mohou odhalit
některé zajímavé otázky. Guy Gauthier v knize Dokumentární film, jiná
kinematografie definuje pojem dokumentární film jako pouhý teoretický objekt,
který je v praxi jen těžko jednoznačně aplikovatelný. „Teoretický objekt, který
se tu snažím určit, však musí být alespoň definován, pokud ne obecně přijat. Jen
jediné kritérium splňuje tuto podmínku: nehrají zde žádní herci.“ A dále
upřesňuje „Nejde tedy o rozdíl mezi profesionálními a neprofesionálními herci,
ale mezi nápodobou a sebereprezentací.“7) Čistý dokument je tedy bez herců,
čistý hraný film naopak. To jsou krajní pozice, které zaujímá film nejčastěji.
Spektrum mezi bylo možno modelovat například takto: čím více se filmová bytost
podobá sama sobě ve skutečném, aktuálním světě tím více bude film
dokumentární, čím více je filmová bytost vzdálena sama sobě jako bytosti
aktuální, tím více bude film hraný. Je známo, že herci v rolích často nacházejí
kus sama sebe, své vzpomínky, prožitky, které jsou pak přirozeným zdrojem pro
jejich předvádění, to je zrelativnění z opačné strany. (Nejsou vlastně všechny
hrané filmy dokumentární?)
Výše zmíněný objektivní fakt, tedy neexistence spektakulárního herectví
v konvenci dokumentárního filmu, naznačuje determinaci jeho obsahového
spektra. Z jedné strany je to vynález kinematografu, z druhé strany přítomnost,
která vytyčuje hranice možné simulace časo-prostoru. „Toto omezení
pochopitelně odsuzuje dokumentární film nikoli pouze k přítomnosti, ale také
k tomu, co je v přítomnosti viditelné.“ 8) Minulost může být prezentována pouze
zprostředkovaně, použitím jiných, nefilmových médií – literatury, malířství,
architektury apod. U blízké minulosti pak prostřednictvím archivních filmových
materiálů, výpovědí svědků atd. Postupujeme-li po časové ose dál, je tu přímý
přenos. Živé vysílání, které není možné přesáhnout a které se koneckonců také
neodehrává v přítomnosti, ale pouze s minimálním, pro účel věci nepodstatným
zpožděním. Žánr science-fiction je v dokumentárním filmu nemyslitelný.
To vědomí podstaty vzniku filmového záznamu, co vidíme, to také skutečně
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muselo existovat či se stát, je samozřejmou rétorickou výhodou dokumentárního
filmu. To, co vnímáme, je odraz nevratné minulosti. Film je nezpochybnitelným
materiálním svědectvím.
Možná ale, že Tarkovského Andrej Rublev je více pravdivým dokumentem doby
než by byl kdejaký dokumentární film vytvořený koláží dochovaných artefaktů,
Rublevových ikon a odborného komentáře.9) Koneckonců i každý hraný film je
současně také dokumentem, odrazem své doby a v tomto smyslu může být
nástrojem poznání. Neprochází se snad Jean ve filmu U konce s dechem
skutečnou Paříží roku 1959?
Při revizi pojmu „dokumentární film“ navrhuje Barsam používat spíše pojem
nonfiction film (nefikční film) pro všechny dokumentární žánry – vědecký
i instruktážní film, televiziní publicistiku atd. „Nefikční film dramatizuje fakta
namísto fikce,“10) tvrdí a dokumentární film zařazuje pouze jako jednu
subkategorii nonfiction, která „je odlišná od faktického filmu svým
sociopolitickým účelem. Je to film se sdělením, a protože toto sdělení není nutně
konsistentní či kompatibilní s tím, co obecně nazýváme uměním, ukazuje se být
zřejmé, že dokumentární film je skutečně specifickým druhem umění. (…) Je
také zřejmé, že obsah filmu je důležitější než styl, kterým je obsah sdělován.“ 11)
Podle Barsama je tedy v dokumentu klíčový fakt sdělování a funkce tohoto
procesu, estetické hodnoty díla jsou podružné. Tento typicky Griersonovský úhel
pohledu je stále aktuálnější. Lehká digitální technika dnes umožnuje natáčení
v jakékoli extrémní situaci. Co natom sejde, že estetická kvalita obrazů ve filmu
Barmský VJ je z výtvarného hlediska podřadná, jsou to jedinečná svědectví
o protestech ze zcela izolované totalitní země. Účel zde světí prostředky a taková
estetika je spíše estetikou autenticity a věrohodnosti. Hodnota takové estetiky
spočívá v její nezáměrnosti, umělecké nenucenosti a spontánnosti spíše než
ve výtvarné vytříbenosti, mnohovrstevnatosti a symboličnosti. Jen težko je však
možné to samé prohlásit například o filmech Reggiových – zde je estetická
funkce obrazů pro vyznění filmu zcela klíčová.
Jako vhodnou a inspirativní pomůcku při vymezování pole dokumentárního
filmu považuji teorii fikčních světů. Na rozdíl od výše uvedených snah
pojmenovat dokumentární film nabízí opozice vůči fikčním světům smysluplnější
argumenty, protože vytváří odstup od média filmu a současně se tak vyhýbá
formálnímu „Babylonu“, který situaci znejasňuje. Fikční světy se vymezují vůči
tradiční definici mimeze jako „teorie fikce, která tvrdí, že fikce jsou nápodobou
nebo zobrazením aktuálního světa, skutečného života.“ 12) Ve fikčních světech totiž
není „univerzum diskursu omezeno na aktuální svět, nýbrž zahrnuje nespočetné
možné, ne-aktualizované světy.“13) Zajímavé jsou pro vymezení „nefikčního“ filmu
(světa) zejména dvě vlastnosti fikčních světů. A to zaprvé, že „ ... fikční světy
jsou neúplné. (…) Neúplnost se zjišťuje poměrně jednoduchým testem: pouze
některé myslitelné výroky o fikčních entitách jsou rozhodnutelné, mnohé
rozhodnutelné nejsou. Otázka, zda Ema Bovaryová spáchala sebevraždu či
zemřela přirozenou smrtí, může být rozhodnuta, avšak otázka, zda měla či
něměla mateřské znaménko na svém levém rameni, je nerozhodnutelná, vpravdě
postrádá smysl.“14) A zadruhé: fikční světy „nejsou ani pravdivé, ani nepravdivé.
Fikce je nedílnou součástí poezie (Dichtung), jazyka čistého smyslu,
osvobozeného od reference a pravdivostního hodnocení. Básnický jazyk musí být
takto osvobozen, aby mohl sloužit svému vlastnímu účelu, poskytovat estetický
požitek.“15) To by potvrzovalo Barsamovo východisko o estetické podružnosti v
účelu dokumentárního filmu. A tedy neblíží se snad v tomto estetickém diskurzu
poetické a filosofické filmy Reggiovy fikčním světům a to i přesto, že jako tvárnou
hmotu používají skutečný svět, jež stylizují?
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Doležel rozlišuje mezi texty, které svět zobrazují (Z-texty) a texty, které svět
konstruují (K-texty). „Aktuální svět existuje před textotvornou činností
a nezávisle na ní. Zobrazující texty znázorňují aktuální svět; poskytují nám
informaci o něm v podobě zpráv, popisů, hypotéz apod. Konstrukční texty
předcházejí světům; textotvorná činnost tu povolává světy do existence a určuje
jejich struktury.“16) Fikční světy jsou právě takovými K-texty, sem patří i hraná
filmová tvorba. Dokumentární, či nefikční film jsou pak typickými Z-texty, které
„jakožto zobrazení aktuálního světa podléhají pravdivostnímu hodnocení; jejich
tvrzení se posuzují jako pravdivá nebo nepravdivá.“ 17) Od hrané, fikční tvorby,
tedy dokumentární film odlišuje na prvním místě fakt, že je možno takový
dokumentární svět porovnávat se světem skutečným, je zde možnost informace
ve filmu obsažené ověřit. Jedná-li se o film aktuální, z blízké minulosti
a z prostředí, jež je divákovi známé, je takové hodnocení snadnou a často
automatickou záležitostí během čtení filmu a je součástí interpretace filmu. Čím
se však film zabývá skutečností v čase a v prostoru vzdálenější, tím je
prokazování nepravdy obtížnější. Po projekci filmu Borinage se Ivense ptá jeden
z diváků: „Všetko, čo ste nám ukázali, možno je vzdialené tomu, čo sa stalo.
Ja však verím, že toto všetko sa skutočně odohralo. Dokážte mi, že je to
pravda.“ Ivens odpovídá: „Baníka v mojom filme volajú Deľplan. Žije v osadě
Monobloz v Borinaži. Sadnite do vlaku a o dve hodiny sa možete sami přesvedčiť,
či je to pravda, alebo nie.“18) Kdyby zvědavý divák neodjel pouze do Borinage, ale
vydal se též na cestu do Sovětského svazu, zjistil by, že ruští horníci na tom
oproti těm belgickým nejsou o moc lépe, jak se film snaží tvrdit. Přestal by věřit
Ivensovu filmu i jeho ideologickému podtextu. A i když pro diváka není možné si
všechna fakta ověřovat, je zde vždy vlastní úsudek, znalosti, zkušenosti životní
i divácké, které umožnují k dokumentárnímu filmu zaujmout pravdivostní
stanovisko. Stejně jako míra uvěřitelnosti fikčního světa, závisející na přesnosti
vnitřní struktury, pravidlech a intencích, které tento fikční svět konstruují,
i dokumentární film musí být přesvědčivý – svět dokumentárního filmu však
porovnáváme s vnější strukturou předtextového, aktuálního světa, který žijeme.
Označí-li tedy autor svůj film jako dokumentární, nastavuje tak specifický druh
čtení, který vedle vnímání estetického akceptuje i vnímání logické, resp. možnost
hodnotit takové dílo jako reprezentující či reprodukující skutečný svět.
Nároky, které si na dokumentární film vztahujeme, jsou tedy věrohodnost
a pravdivost ve vztahu ke skutečnosti, která je snímána. Je ale také zřejmé,
že i autentický filmový materiál je možno manipulovat – tuto manipulaci je však
možné odhalit. U filmu fikčního není co odhalovat, fikce ani nemluví pravdu, ani
nelže.
John Grierson, autor pojmu „dokumentární film“, který použil v souvislosti
s Flahertyho filmem Moana, ostře vystoupil proti jinému Flahertyho filmu Muž
z Aranu. Film, který byl prezentován jako film dokumentární nesplňoval
požadavky aktuálnosti a pravdivosti – scény rybolovu byly inscenovány pro film,
ve skutečnosti se však už na Aranských ostrovech žraloci neloví, protože
ostrované přes padesát let nesvítí rybím tukem, ale petrolejem. Neherci, kteří
ve filmu představují rodinu, ve skutečnosti v žádném příbuzenském stavu nejsou.
Ale hlavně, film zcela ignoruje aktuální sociální a politickou situaci v Evropě,
která nese vinu na bídném živoření ostrovanů, bylo hlavní Griersonovou výtkou.
Flahertyho záměr byl však zcela odlišný, ne nepodobný tématu Nanuka, jen mráz
a nekonečné sněhové pláně země Inuitů vystřídaly mořské vlny větrem hnané
na skalnaté útesy Aranských ostrovů. „Jako ústřední téma si zvolil přírodní sílu
moře, proti které se lidská bytost jeví nicotná jako smrtelnost proti věčnosti.“ 19)
Jakkoli to zní paradoxně, ukazuje se, že dokumentární film může být současně
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hraný (Muž z Aranu, Farrebique) a hraný film může být také současně
dokumentární (např. Andrej Rublev). „Žádný text nemůžeme považovat za více
nebo méně fikční či více nebo méně faktický. Čteme v jednom klíči nebo
v druhém – krátce, fikce není záležitost stupně, nýbrž druhu,“ 20) cituje Doležel
další možné hledisko – není tedy rozhodující, jakým způsobem je film
prezentován, neboť takto film dává najevo svůj záměr přímo se vztahovat
či nevztahovat ke světu aktuálnímu, takto vybízí ke způsobu čtení? Otázku,
zda je film Muž z Aranu fikčním světem (K-textem) nebo světem faktickým
(Z-textem) ponechávám na čtenáři. Jedno je ale zřejmé od začátku, opozice
hraný a dokumentární film ztrácí při hlubším zkoumání svůj význam, označuje
pouze deklarovaný vztah ke skutečnosti a distribuční kategorii. Zůstává ale pouze
jeden film, tabula rasa a autoři volící své prostředky a metody. O míře
pravdivosti v dokumentárním filmu je třeba hovořit vždy na více úrovních.
Můžeme rozlišovat mezi pravdivostí informační, faktickou, která podléhá
prokazování, mezi pravdivostí výpovědi, protože i pravdivá fakta je možno
manipulovat ve lživém kontextu a mezi pravdivostí uměleckou či estetickou,
která je licencí autora, je jeho vlastní interpretací skutečnosti.
Spor o dokumentární film byl totiž vždy také sporem o samotnou jeho
podstatu, o jeho smysl a funkci – na jedné straně je to funkce společenská,
angažovaná a politická. Na druhé straně funkce umělecká, estetická, nepolitická.
Svět aktuální proti světu věčnosti. Spor, jehož paralelu nalézám i v každodenním
životě. Budiž tedy dokumentární film nejen pouze neurčitou množinou
nejrůznějších více či méně porovnatelných filmových děl deklarujících míru
transparentnosti k existující skutečnosti, ale také širokým polem rozdílných
esteticko-filosofických přístupů k filmovému médiu a umění jako takovému.
Tak široký okruh je pro potřeby práce zúžit – z nefikčního světa filmu se budu
dále zabývat pouze tzv. uměleckým dokumentárním filmem, tedy těmi filmy,
které si vedle funkce informační či vědecké kladou též estetické a autorské
ambice. Do následujícího textu tedy nezahrnuji novinářské žánry a publicistiku,
vědecký či naučný film atd., ostatně narace se v těchto subkategoriích vyskytuje
spíše zřídka.

Obr č.1: Allakariallak v roli Nanuka
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Poznámky ke kapitole č. 2:
1) ARISTOTELES, Poetika, s. 38.
2) CALDER-MARSHALL, A., The Innocent Eye., „People were so polite, but I could see
that what interest they took in the film was the friendly one of wanting to see
where I had been and what I had done. That wasn´t what I wanted at all.
I wanted to show Innuit. And I wanted to show them, not from the civilized point
of view, but as they saw themselves, as ´we, the people´. I realized then that
I must go to work in an entirely different way.“ s. 76-77.
3) CALDER-MARSHALL, A., The Innocent Eye., „Sometimes you have to lie (…) one
often has to distort a thing to catch its true spirit.“ s. 97.
4) Oba filmy obsazují neherce z reálného prostředí, ve kterém je také natáčeno
a scény jsou inscenované podle scénáře.
5) GOGOLA, Jan, Od díla k dění. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film!
6) MIHÁLIK, Peter (ed.), Antologia súčasnej filmovej teórie I., s. 204.
7) GAUTHIER, G., Dokumentární film, jiná kinematografie, s. 12 a s. 13.
8) GAUTHIER, G., Dokumentární film, jiná kinematografie, s. 13.
9) V částečně pozměněném kontextu přebírám jako příklad film Andrej Rubev
od Gauthiera, viz s. 250.
10)BARSAM, R. M., Nonfiction Film: A Critical History, „The nonfiction film dramatizes
facts instead of fiction.“ s. 5.
11)BARSAM, R. M., Nonfiction Film: A Critical History, „ (…) is distinguished from the
factual film by its sociopolitical purpose. It is the film with a message, and since
messages are not necessarily consistent or even compatible with what we
generally call art, it then becomes apparent that documentary film is a very
special art form indeed. (…) What becomes apparent, then, is that the content
of the film is more important, at first, than the style by which that content is
communicated.“ s. 5.
12)DOLEŽEL, L., Heterocosmica. Fikce a možné světy, s. 10.
13)DOLEŽEL, L., Heterocosmica. Fikce a možné světy, s. 27.
14)DOLEŽEL, L., Heterocosmica. Fikce a možné světy, s. 36.
15)DOLEŽEL, L., Heterocosmica. Fikce a možné světy, s. 19.
16)DOLEŽEL, L., Heterocosmica. Fikce a možné světy, s. 37.
17)DOLEŽEL, L., Heterocosmica. Fikce a možné světy, s. 37.
18)MIHÁLIK, Peter (ed.), Antologia súčasnej filmovej teórie I., citováno podle
Deutsche Filmkunst, 1955, č.6.
19)CALDER-MARSHALL, A., The Innocent Eye., „The central theme, he had already
decided, was the natural force of the sea against which human beings appear
as dwarfed as mortality against eternity.“ s. 144.
20)DOLEŽEL, L., Heterocosmica. Fikce a možné světy.
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3) Mimeze a diegeze
Píši-li o naraci, není možné vynechat dva klíčové pojmy, které mimojiné odhalují
komplikované postavení dokumentárního filmu v teorii filmu. Jak se má mimeze
a diegeze k dokumentárnímu filmu?
Platón pojmenovává dva druhy vyprávění. Diegetické je takové vyprávění,
které vypravěč realizuje přímo a prostřednictvím slov. Mimetické je takové
vyprávění, které vypraveč realizuje nepřímo, prostřednictvím předvádění. Epika
bude tedy typicky diegetická (ať už je psaná či někým předčítaná), divadelní
drama bude typicky mimetické. „ ... rozdíl mezi mimezí a diegezí nebo, užijeme-li
jejich syrová moderní synonyma předvádění a vyprávění, je jednoduše rozdíl
mezi ikonickými a neikonickými nebo symbolickými znaky.“ 1) Diegeze i mimeze
jsou narativními módy a jako takové mohou náležet hranému i dokumentárnímu
filmu. Zatímco mimezi film převzal od divadla, diegezi od literatury. Montáž je
pak syntézou mimetického a diegetického, protože střihem jsou jednotlivá
mimetická zobrazení spojována v nadřazenou narativní strukturu (nikoli
jazykovou, ale bezpochyby sémiotickou), která používá mnohé figury literárního,
diegetického vyprávění (elipsa, paralelní montáž apod.). Hraný film, např. ten
tradičně hollywoodský, nepoužívá již ani mezititulků, ale ani vypravěče
– je filmem převážně mimetickým. Oproti tomu dokumentární film bude často
diegetického vyprávění využívat z pozice své sdělovací funkce, ať už ve formě
vypravěče či komentáře, ale také formou výpovědí svědků a použití takových
výpovědí tzv. mimo obraz. Je to způsob jednoznačně efektivnější a často dokonce
jediný možný, je-li třeba sdělit informace a fakta, které lze obrazem jen stěží
pregnantně vyjádřit.
Moderní a postmoderní filmovědné disciplíny však používají pojem diegeze
ve zcela odlišném významu. „Diegeze není příběh, zřetězení akcí, ale univerzum,
kde se příběh odehrává. Lze říci, že zatímco příběhu a akci je vlastní lineárnost
a pohyb (analogický k neodmyslitelnému pohybu filmového pásu), diegeze
souvisí s prostorem a paradoxní spacializací, k níž dochází v běhu filmového
času.“2) Diegeze je obecně spojená s fikcí – divák se poddává iluzi neexistujícího,
diegetického světa a z této iluze nesmí být vyrušen. Jakékoli zcizující momenty,
pohledy postav do kamery apod. destruují tuto iluzi, současně tak i diegezi.
Diegeze stvořená autorem skrze médium filmu, jako imaginární, paralelní prostor
vytržený z moci času, existuje s jistými výhradami i v „čistém“ dokumentárním
filmu. Nezbytnou podmínkou pro diegezi je totiž mnohem spíše než fikčnost to,
co bych nazval iluzivností. Dokumentární film také vytváří iluzi – nikoli iluzi fikční,
ale iluzi skutečného světa, reprodukci světa, a i v takovém světě lze iluzivně
pobývat. Jen stěží je možno diegetický svět dokumentárního filmu zaměňovat se
světem skutečným, i když k tomu realismus filmového obrazu svádí – diegeze
však neexistuje nezávisle na díle, je stvořena divákem v procesu vnímání.
U hraných dokumentárních filmů, jako je např. Farrebique Georgese Rouquira,
je funkce diegeze samozřejmě totožná s hranou kinematografií, jsou však
případy, kdy diegeze nabývá zcela zvláštních podob. Ve filmu Raymonda
Depardona Urgences sledujeme pacienty jedné pařížské psychiatrické
pohotovosti. Není nám prezentován svět z jakési všudypřítomné, vševědoucí
pozice, jako je tomu u klasické narace hrané. Depardon kamerou zaujímá pevná
stanoviska ve scéně, nemění je. Čas stylizuje minimálně, nechává ho plynout
v dlouhých záběrech, často používá prolínačku. (Několik málo střihových
sekvencí, které ve filmu jsou, slouží pouze k dokreslení prostředí.) Pocit
přítomného bytí v konkrétní filmové situaci je téměř fyzický – Depardon dosahuje
výše zmíněnými prostředky iluzivní přítomnosti, jakoby kamera byla očima
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diváka, a to právě proto, že důsledně zaujímá taková místa ve scéně a takové
přesuny prostorem, které jsou jednou osobou fyzicky uskutečnitelné. Iluze,
kterou pociťujeme, je simulovaná přítomnost v reálném světě. Vzniká zde něco
jedinečného – podívá-li se některý z pacientů do kamery, ještě podporuje
divákovu přítomnost v obraze. Nedívá se totiž do kamery, dívá se na diváka.
Efekt zcizení je převrácen naruby a nachází svoji novou, dokumentární polohu.
Užití pojmu diegeze v dokumentárním filmu by vystačilo na celou práci, jde
však o problém úzce teoretický, nepraktický. Bylo by třeba znovu definovat
pojem diegeze a rozšířit ho, či určit pojem nový, který by obsáhnul specifika
dokumentárního filmu, v tomto smyslu zejména výhradní vztah k realitě.
Bezpochyby také nejde pouze o problematiku terminologickou, vědeckou,
ale rovněž o otázku filosofickou: Co je to film?

Obr. 2: Jeden z pacientů v Urgences

Poznámky ke kapitole č. 3:
1) CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 111.
2) KUČERA, David. Diegeze. Cinepur 31, leden 2004.
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4) Metody dokumentárního filmu.

Obr. 3: Pád kamzíka (Země bez chleba)

Již jsem vícekrát naznačil, že režisér dokumentárního filmu svobodně volí z celé
řady metod, které mohou být značně rozdílné a to až do té míry, kdy se
dokumentární metoda blíží tvorbě hraného filmu. Střihač filmu, který je
konfrontován až s natočeným materiálem, musí správně pochopit režisérovy
volby, aby je mohl montáží realizovat do zamýšleného tvaru. Komunikace mezi
režisérem a střihačem je před i během fáze stříhání klíčovou – u dokumentárního
filmu vzniká scénář často během fáze střihu a materiál je velmi variabilní.
Předurčení a pojmenování konkrétních cest mezi mnoha variantami je
pro porozumění během tvůrčí práce nutností. Moje osobní zkušenost tak velí
nejdříve o filmu ve střižně podrobně debatovat, analyzovat společně natočený
materiál a s prvním střihem nespěchat. Nedozraje-li totiž situace do stavu shody
a komplexního vyjasnění cílů i prostředků, tvůrci se pak v materiálu a možných
variantách ztrácejí a dobu práce podstatně prodlužují až k hranicím vlastního
vyčerpání. S přibývajícím množstvím digitálního materiálu, které obecně
do střižen přichází, je tato fáze komunikace mezi režisérem a střihačem stále
důležitější.
Guy Gauthier ambiciózně nabízí komplexní obraz metod dokumentárního filmu:
je zde celá „řada konfigurací, do nichž můžeme zařadit všechny dokumentární
filmy.“ Jsou to osy, definující „vztah k prostoru: blízkost (popisovaná osoba nebo
určité místo) nebo územní vymezení (jednotlivá, různá místa)“, vztah k času:
„přítomnost (akce a natáčení v současnosti)“ nebo „minulost (stopy
a svědectví)“. Třetí osa je mezi převahou natáčení a převahou střihu, čtvrtou je
verbální složka – autor pracuje s kontaktním zvukem nebo s komentářem. Pátou
je struktura filmu – střih je prováděn podle „principu posloupnosti (záběry
a sekvence jsou řazeny podle průběhu natáčení a tedy v souladu s posloupností
času snímání)“ nebo podle „principu příbuznosti (záběry a sekvence jsou
uspořádány podle předem připraveného plánu, jejichž řazení vychází z konceptu
filmu).“1) Tato Gauthierova klasifikace sice pomáhá pochopit diskursivní šíři
dokumentárního filmu a jak Gauthier dokazuje na příkladech, je mnoho filmů,
které lze takto klasifikovat. Například film Nanuk, člověk primitivní uvádí
Gauthier jako A-B-C-D-E2), tedy blízkost/přítomnost/převaha natáčení/kontaktní
zvuk/princip posloupnosti. Domnívám se však, že již na tomto historickém
příkladě se osy ukazují jako diskutabilní a otázkou je také, z jakého důvodu
je Gauthier nedůsledný – ve zmíněném Flahertyho filmu žádný kontaktní zvuk
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není, film je němý a doprovázela ho pouze hudba. Funkci komentáře zde
zastupují mezititulky. Dále je zcela zřejmé, že celá řada filmů používá kombinaci
těchto os, například střídavě komentář i kontaktní zvuk, a je tedy pošetilé snažit
se takové filmy zařadit pomocí nějaké rigidní klasifikace. Rovněž osa týkající se
struktury filmu – princip posloupnosti/princip příbuznosti – je pro potřeby
střihové skladby velmi vágní. Gauthier se snaží vymezit osy úzce, tedy jen
v rámci dokumentárního filmu: šíře a bohatost dokumentárního filmu se však
takovému třídění vzpírá. A ačkoli je Gauthierův teoretický model neúplný a není
možno jej smysluplně aplikovat v praxi, vyjevuje některé zajímavé otázky. Jako
funkční se ukazuje v extrémních polohách - pro
střihače bude stěžejní
následující polarita: zatímco u filmů jako je Nanuk, člověk primitivní je klíčová
atrakce, kterou kamera zachytí a střih se ji pak snaží „pouze“ věrně předvést,
u filmů Dzigy Vertova, například u Muže s kinoaparátem, je význam tvořen
převážně montáží. Zde už nelze nezpochybnitelně tvrdit, že fáze natáčení
a střihu si je rovna a vzájemně se podporuje a determinuje. Jde o dvě zcela
protikladná pojetí filmového média a podstaty filmu vůbec.
Autor dokumentárního filmu tedy volí z celé řady metod, jejich kombinací
a variací. Zřejmě nejzásadnější rozhodnutí, před kterým autor dokumentárního
filmu stojí je, zda do filmované skutečnosti zasahovat (např. metoda
rekonstrukce, snaha autora účastnit se či iniciovat dění apod.) nebo si držet
odstup, sledovat dění se snahou, co nejméně jej svou přítomností ovlivnit (např.
direct cinema, Depardonovy či Wisemanovy filmy). V tomto smyslu krajním
a výjimečným případem jsou dokumentární filmy režírované a hrané kompletně
podle připraveného scénáře (Farrebique).
Na rozdíl od fikce není snímaná skutečnost (je-li snímána autenticky) zcela pod
kontrolou filmařů. Zatímco fikce a „inscenovaný“ dokument je složen zejména
z klíčových událostí (jader) příběhu, v čistém dokumentu jádra často chybějí prostě se udála v moment, kdy neprobíhalo natáčení – a tyto chybějící stavební
kameny je třeba nahrazovat, kompenzovat. Z toho plyne časté použití
komentáře, které nejsnadněji chybějící jádra zastoupí – je však jasné, že jen
částečně, zpravidla totiž ne více než jen informativně. Proto autoři přistupují
k zásahům do reality, aby vytvořili skutečné obrazy. Ve filmu Země bez chleba je
scéna, ve které se kamzík zřítí ze skály, což je pro místí, hladové obyvatele dar.
Na rozdíl od ostatních scén je tato pečlivě rozzáběrována a vlastní pád kamzíka
ukazuje Buňuel ze dvou různých pohledů. Ve skutečnosti filmaři neměli takové
štěstí, aby jejich kamera bežela zrovna v ten výjimečný moment, kdy kamzík
šlápne vedle. Filmaři pro kameru kamzíka v celkovém záběru zastřelili, v dalším,
bližším pohledu už po stěně skály padá dávno mrtvé tělo zvířete. „Dodržováním
pravidel filmového realismu získáme nezajímavé fotografie, neboť – s výjimkou
vzácných případů, kdy zasáhne náhoda a vykřeše jiskru – každodennost, i když
je exotická, zůstává líbivě povrchní, nic víc než potěšení hejska, jenž se zhlíží v
zrcadle a vůbec si přitom neuvědomuje, že za oním zrcadlem žije celý Alenčin
svět. Buňuel znovu vytváří skutečnost, aby nám ji poskytl celou, a dokument mu
výborně vyhovuje, aby pronikl za zrcadlo. Realističtí filmaři, i kdyby setrvávali
desítky let u kalných zdrojů Hurd, by nikdy nemohli zachytit život,“ 3) výstižně
poznamenává Kyrou. Svým rozhodnutím inscenovat ale autor ne vždy a ne zcela
obětuje autenticitu situace, někdy může dokonce naopak takovým rozhodnutím
iniciovat novou, skutečnou událost. Při natáčení filmu Borinage potřeboval Joris
Ivens natočit scénu protestního průvodu, demonstrace. Inscenovaná
demonstrace statistů, členů místní hornické komunity, se však spontánně stává
demonstrací skutečnou a nakonec je tvrdě rozehnána policií. Místní horníci
dokonce pomáhají štábu ukrýt před policií kameru: „Jeden muž mi vzal kameru
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a ta odputovala bleskurychle do bezpečí jak kbelík při požáru. Horníci věděli, že
kdyby mě s kamerou chytili, byl bych zatčen a vyhoštěn z Belgie. Všichni jsme od
poldů dostali nakládačku, ale za hodinku bylo po všem,“ 4) vzpomíná Ivens.
Režisér je někdy současně postavou svého filmu, je součástí situací, které natáčí
a tímto skutečnost jako takovou bezprostředně ovlivňuje. Werner Herzog ve
svém filmu Grizzly Man přesvědčuje kamarádku zesnulého Treadwella, aby
okamžitě zničila pásky, zachycující autentický zvukový záznam tragédie, a
nemohla si je tak nikdy poslechnout. Michael Moore ve filmu Bowling for
Colombine dosahuje stažení prodeje nábojů v síti Wallmart tím, že s přeživšími,
ale zraněnými studenty společně apelují na managery prodejen a toto svoje
snažení kamerou dokumentují. Tím vytvářejí tlak, kterému obchodníci pro dobrou
pověst firmy podléhají a oficiálně slibují stažení střeliv z prodeje.
Režijní rozhodnutí během fáze natáčení mají zcela zásadní roli pro střihovou
skladbu, implikují její možnosti a determinují ji. Ve filmu Nanuk, člověk primitivní
jsou dvě scény lovu. Lov mrože na mořském pobřeží je situace autentická (i když
ne z podstaty - Nanuk začal s lovem až na pokyn Flahertyho). Kamera sleduje
Nanuka z povzdálí, směrem od pevniny k moři a po celou dobu lovu z totožné
pozice. Není vidět žádný záběr směrem od moře, na lovcův pohled, a scéna je
velmi neskladebná. Přesto patří pro svou autenticitu mezi nejvýraznější –
nejúčinnější se totiž jeví záběry, ve kterých je v kompozici současně číhající/lovící
Nanuk a jeho nic netušící/prchající kořist. Tedy tak komponované záběry, které
není možno zaprvé inscenovat, a zadruhé, které není možné plnohodnotně
nahradit střihem několika záběrů. Střih totiž vždy narušuje autenticitu situace,
protože přerušuje přirozené plynutí času a vytváří ve skutečnosti nemožné
změny pohledů. Oproti tomu lov tuleně v témže filmu je situací inscenovanou
a umožňuje Flahertymu přinést do střižny materiál vhodný pro skladbu – scéna
začíná celkovým záběrem, zachycuje přípravu i boj s tuleněm z mnoha různých
pohledů a je tak možné střihem dramatizovat a gradovat celou situaci. Není však
vidět žádný přímý kontakt lovce a zoufalé oběti, což autenticitu scény
nenapravitelně oslabuje.
Názorným příkladem toho, jak natáčení předurčuje podobu skladby, jsou také
dialogové scény v následujících příkladech filmů, používajících zcela odlišnou
metodu natáčení. Ve Farrebique realizovaném podle scénáře, ve kterém postavy
hrají samy sebe, vidíme scény dialogu v tradiční skladebné figuře pohledprotipohled, a to nejen třeba u stolu, při obědě, kde by autenticitě natáčení ještě
bylo možno uvěřit, ale i ve scénách intimních, kdy si například dva zamilovaní
na rozkvetlé letní louce povídají o svých životních plánech. Ve filmu Roberta
Drewa Crisis, natáčeného důsledně metodou direct cinema je velmi specifická
dialogová sekvence, která je realizována taktéž figurou pohled-protipohled.
Nejde však
o přímý kontakt postav, ale o dialog telefonický. Protože štáb byl
přítomen současně na obou koncích linky, bylo možno realizovat ve střižně
nekontaktní figuru pohled-protipohled.
Toto jsou alespoň základní příklady toho, jak natáčení předjímá střihovou skladbu
filmu. Vzhledem k tomu, že implikaci lze poměrně snadno zpětně analyzovat a je
přímo spjata s metodou, kterou autor používá, není myslím třeba se touto
problematikou blíže zabývat. Ostatně další příklady vyplynou také v průběhu
pokračování textu.
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Poznámky ke kapitole č. 4:
1)
2)
3)
4)

GAUTHIER, G., Dokumentární film, jiná kinematografie, s. 335-336.
GAUTHIER, G., Dokumentární film, jiná kinematografie, s. 346.
KYROU, A., Luis Buňuel, s. 24.
IVENS, J., The Camera and I, „One man grabbed the camera from me and
traveled away to safety as fast as a bucket in a fire brigade. The miners knew that
if I was caught with a camera I would be arrested and thrown out of Belgium. We
were all given a beating by the cops but in an hour or so the whole thing was
over.“ s. 91-92.
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5) Narace
Pojem narace je vnímán v širším smyslu jako obecné vypovídání či vypravování,
nikoli nutně spojené s příběhem řídícím se logikou příčiny a následku či nutností
dramatického konfliktu. Avšak „na rozdiel od oznamovania, charakteristického
tým, že komunikátor z komunikačného procesu cieľavedome vylučuje svoje
vedomosti, názory a emócie (počínajúc si jako maximálne objektívny kronikár
či reportér), rozprávanie je komunikační proces, v ktorom komunikátor
sprostredkúva určitú životnú skúsenosť, uplatňujúc pritom vlastné, osobnostné
videnie určitej problémovej situácie a používajúc svojské, osobité rozprávanie.
Rozprávanie, ktoré umelec takto uskutočňuje, odlišujeme od ostatného
rozprávania a označujeme ho narácia. “ 1) Je tedy zřejmý rozdíl mezi výpovědí
„autorskou“ a „vědeckou“, není ale možno zařadit dokumentární film výhradně
na tu či onu stranu – dokumentární film bude nejčastěji právě kombinací obou.
Na rozdíl od Gauthierova modelu považuji pro dokumentární film obecně,
ale zejména pak je-li řeč o naraci a střihové skladbě, mnohem užitečnější
používat východiska moderní naratologie. Ta bude také základním klíčem této
práce. Naratologie se nesnaží roztřídit všechny formální možnosti filmu
na základě protikladných voleb, která musí autor činit (jak činí Gauthier - např.
převaha natáčení/převaha střihu), ale v návaznosti na tradice strukturalismu
zkoumá funkce částí struktury, připouští kombinace a variace, zasahuje podstatu
vypovídání – je aplikovatelná jak v oblasti literatury, tak i právě v teorii
dokumentárního filmu, jak se budu snažit prokázat v další části práce. Je to
teorie do značné míry univerzální a její strukturalistický základ je ve shodě
s historickým vývojem teorie střihové skladby. Je vhodným nástrojem pro
analýzu, je srozumitelná a praktická v komunikaci nad materiálem. Za klíčové
však považuji to, že neopomíjí funkce textu – právě při střihu dokumentárního,
variabilního a struktuře otevřeného materiálu (kterého jsou s příchodem
digitálních kamer stovky hodin) roste potřeba určovat smysl a funkci skladby –
proč, jak a za jakým účelem? Zpětná analýza pak může pomoci zhodnotit, zda-li
skladba slouží záměru. Vedle citu musí střihač filmu být schopen skladebné
analýzy, která je základem orientace v jakémkoli delším tvaru. To vše jsou
důvody, proč volím současnou naratologii, kterou považuji v tomto směru
za praktickou a užitečnou.
Naratologie rozlišuje dvě složky textu2) – příběh (histoire) a diskurs (discours),
Chatmanovými slovy tedy: co a jak. David Bordwell v návaznosti na ruskou školu
strukturalismu používá pojmy fabule (story), syžet (plot) a styl (style). „Narace
je proces, kterýmžto filmový syžet a styl působí na sebe navzájem, když dávají
divákovi pokyny a vedou jej ke konstrukci fabule.“3) Chatman pak dává přednost
trojici pojmů příběh, diskurz a aktualizace (jejíž významový posun od té
bordwellovské je v tuto chvíli nepodstatný), když píše, „že syžet uspořádává
fabuli do textu, ale styl toto uspořádání aktualizuje, tj. ztělesňuje totální
narativ.“4) Fabule je tedy souhrnem všech událostí a to i těch, které syžet sice
nezobrazuje, ale implikuje a které si divák logicky vyvozuje. Ve filmu se pak
úroveň, jakým syžet uspořádává fabuli označuje nejčastěji jako úroveň
dramaturgická. Typickým příkladem, na který upozorňuje Bordwell je rozdíl mezi
detektivním a kriminálním filmem. Zatímco v detektivním žánru sledujeme
vyšetřování detektiva krok po krůčku a k odhalení vraha dochází až na samém
konci příběhu, u žánru kriminálního je totožnost vraha známa od začátku.
V prvním případě je hlavní otázkou „kdo?“, ve druhém případě „jak?“. Je též
všeobecně známo, že jedna a tatáž fabule, může být zpracována rozdílnými
způsoby, jako drama či třeba jako komedie.
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Obr. 4: „... pokud ukážu slabinu, mohli by mě zranit nebo i zabít...“
Úvodní záběr filmu Grizzly Man.

Ve filmu Grizzly Man Werner Herzog nezatajuje nic z příběhu, pro možnost
pozdějších dramatických zvratů či překvapení, vzhledem ke známosti příběhu
Timothyho Treadwella by se ostatně spíše míjel účinkem. Herzog přeskupuje
fabuli do portrétního tvaru, proniká do Treadwellova myšlení a životní filosofie,
současně však nerezignuje na vyprávění a děj neztrácí nijak na své
dramatičnosti. Je možno se ptát: jak by film vypadal, pokud by byl složen pouze
ze záběrů natočených Treadwellem a zachovával by skutečnou chronologii?
Treadwellova postava by se zajisté stala pro diváka identifikování hodnou, bylo
by možno pocítit Treadwellovu samotu v divočině, kdy jeho jedinými přáteli jsou
medvědi a lišky, bylo by možno situaci spoluprožívat a Treadwell by se stal
divákovým hrdinou – s tímto cílem by bylo možno natočit hrané biografické
drama. Herzogův přístup ale vytváří od postavy odstup a divákovi je umožněno
promýšlet Treadwellovo často absurdní, donkichotské jednání, účastnit
se polemiky o něm a zaujmout k němu osobní postoj. Čtení Herzogova filmu je
rozumové, současně však situace, ve kterých se Treadwell nachází, jsou natolik
extrémní, že emocionální čtení se dostavuje jaksi samo sebou, přirozeně, vyplývá
ze situace a není nikterak prvoplánově Herzogem protěžováno. Film začíná
výpověďmi přátel, glosujících, jak se dozvěděli o Treadwellově smrti. Hlavním
svědkem je pilot, který objevil Treadwellovy ostatky. Syžet tedy začíná závěrem
příběhu (fabule) – o detailech či příčinách tragické údálosti se ale dozvíme jen
v náznacích. Film dále pokračuje v několika paralelních rovinách. Je to rovina
biografická, osobní, ve které přátelé a rodinní příslušníci vypovídají
o Treadwellově životě a jeho propadnutí vášni k divoké přírodě. Tato rovina
se prolíná s rovinou polemickou, která výpověďmi správce parku, ochranáře
či Herzogovým komentářem otevírá téma Treadwellovy životní filosofie
a analyzuje smysl jeho počínání. Klíčovou linkou jsou pak autentické záběry
natočené samotným Treadwellem, kterými Herzog chronologicky mapuje poslední
léta v divočině a organicky je konfrontuje s výpovědmi předchozích dvou rovin.
Ukazuje Treadwela také jako filmaře, akcentuje postupnou radikalizaci jeho
myšlení a konečnou ztrátu smyslu pro realitu, která vedla ke zvyšování
rizikovosti situací, kterým se Treadwell vystavoval. Vyprávění této narativní
roviny směřuje k nevyhnutelnému, tragickému konci, poslední Treadwellův záběr
byl natočen jen pár hodin před smrtí. K okamžiku smrti se film opakovaně,
ale nepřímo vrací několikrát i v průběhu filmu (pitva, zničení zvukové nahrávky
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osudného okamžiku), aby na závěr byla ona osudná situace explicitně popsána,
nyní však už s vědomím příčin, které k ní vedly – událost se tak díky způsobu,
jakým byl uspořádán syžet, ukazuje ve své tragické, osudově ironické povaze.
A napětí, které provází linii Treadwellových vlastních záběrů, je umožněno právě
vědomím nevyhnutelného konce – není možno Treadwella varovat, není možno
mu zabránit v jeho konání či jakkoli situaci ovlivnit. Tím, že Herzog přeskupuje
chronologii fabule, jejíž závěr prozrazuje hned na začátku filmu, mění
dobrodružný příběh s překvapivým koncem ve skutečnou tragédii lidského osudu.
Strukturace syžetu vzhledem k fabuli je tedy primární rovinou jak dosáhnout
zamýšleného sdělení. Ke klíčovým rozhodnutím při psaní scénáře(nebo při střihu)
dochází právě zvolením správného diskursu příběhu. Protože je možné
ze stejného dokumentárního materiálu sestříhat vždy více různých filmů, tato
úroveň rozhodování je zásadní pro téma filmu i autorův postoj - další podúrovně
rozhodování už téma „jen“ realizují vhodně zvolenými formálními prostředky.
Zde je příklad, ve kterém autor, oproti příkladu předchozímu, časovou
chronologii zachovává: ve filmu Michaela Moora Fahrenheit 9/11 vystupuje
zaměstnankyně pracovní agentury jako horoucí zastánkyně války v Iráku a práci
v armádě chápe jako ideální příležitost pro nezaměstnané a nevzdělané mladíky
z nejchudších částí Michiganu, budou přece cestovat po světě a vydělají si peníze
na vzdělání. Tento názor zastává až do doby, kdy sám její syn ve válce zahyne.
Moore zachovává časovou chronologii, aby zdůraznil postupnou proměnu myšlení
této vedlejší postavy – zpočátku považuje matka protiválečné demonstrace
za urážku svého syna-vlastence, nakonec se sama stane demonstrantkou.
Proměna postoje této postavy pak koresponduje s proměnou, ke které by mělo
dojít u diváka doposud podporujícího Bushovu politiku – Moorovým cílem je
přesvědčit a jeho rétorika je účelová. Způsobem, jak uspořádává syžet, vytváří
argumenty. Ve stejném filmu Moore převypravuje všeobecně známou událost
útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Protože je film především
kritikou politiky prezidenta Bushe (film vstoupil do kin před prezidentskými
volbami, aby zabránil Bushovu znovuzvolení), vyprávění situace je uspořádáno
tak, aby zdůraznilo neschopnost prezidenta být rozhodným a silným vůdcem.
Po sekvenci kritizující Bushe za trávení přílišného množství času na dovolené,
následuje titulková sekvence a obrazy tváří politiků připravujících se na televizní
vstupy. Bush je v těchto zpomalených záběrech ukazován jako hlupák
a nezodpovědný šprýmař. Následně Moore odehraje samotný útok, bez již
mnohokrát viděných záběrů nárazů letadel do budov, pouze ve zvukové stopě.
Následují autentické obrazy tváří vyděšených a plačících obyvatel New Yorku.
V kontrastu k těmto bezprostředním, zděšeným reakcím ukazuje Moore také
reakci prezidenta Bushe ve chvíli, kdy se dozvěděl o útoku. Bush je zrovna
na návštěvě ve školce a nijak nereaguje, zprvu ještě pózuje novinářům, později
se odmlčí a zahloubá - nastupuje zdrcující Moorův komentář: „Nevěděl, co má
dělat, nikdo mu neřekl, co má dělat, ani jeho osobní stráž nepřispěchala, aby ho
odvedla do bezpečí, a tak tam pan Bush seděl dál a četl s dětmi Malou kozičku.“
Poznámky ke kapitole č. 5:
1) STADTRUCKER, I., Dramaturgia hraného filmu, s. 35.
2) Pojem text zde značí obecnou výpověď, která zachází s organizovanou, časovou
a významovou strukturou – tedy literatura i film, ale také třeba komiks.
3) BORDWELL, D., Narration in fiction film, s. 49., In CHATMAN, S., Dohodnuté
termíny, s. 124.
4) CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 124.
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6) Argument, deskripce a narativ
Narace v užším smyslu je chápána jako prezentace nějakého děje, sledu událostí
mezi nimiž existuje časově-logický vztah. Chatman rozlišuje tři základní textové
typy – DESKRIPCI, ARGUMENT a právě NARATIV, který bude ekvivalentem
užšího pojmu narace. „To, co dělá narativ jedinečný mezi textovými typy, je jeho
„chrono-logičnost“, jeho dvojitá časová logika. Narativ má za následek pohyb
skrze čas nejen „externě“ (trvání prezentace románu, filmu, hry), ale také
„interně“ (trvání sekvence událostí, které konstituují zápletku). To prvé působí
v onom rozměru narativu zvaném Diskurz (nebo récit či syžet), druhé v tom
zvaném Příběh (histoire či fabule). V tradičních narativech, vnitřní či příběhová
logika zapříčiňují přídatný princip kauzality (událost a je příčonou b, b zapřičiňuje
c atd.) nebo, slaběji, co by mohlo být nazýváno „kontingence“ (a přímo
nezpůsobí b, ani b nezpůsobí c, ale všechny společně působí, aby vyvolaly
určitou situaci nebo stav událostí x).“1) Příklady narativu je možno nalézt
nejčastěji ve filmech, jejichž příběh je určen nějakým časovým obdobím, jako je
např. Farrebique, jeden rok života venkovského hospodářství, na jehož konci
hlava rodiny, nejstarší farmář umírá a přenechává hospodářství svému synovi
a další generaci. Budou sem patři biografické filmy mapující životní příběhy
konkrétních osob či například časosběrné dokumenty Heleny Třeštíkové,
pro které časovost, mnohaleté období ze života dokumentované osoby, bude
alfou i omegou vyprávění. Je však možno vyprávění soustředit i na několik málo
dní či hodin, jako je tomu ve filmu Crisis. Dva černoští studenti (resp. student
a studentka) byli přijati na univerzitu, která dodržujíc jižanskou tradici je
komunitou výhradně bělošskou. V očekávání nepokojů sledujeme ministra
spravedlnosti Roberta Kennedyho, jak hodinu po hodině, celou situaci organizuje
tak, aby černoští studenti byli nakonec po právu vpuštěni do univerzitní budovy.
Komunikuje s místní policií, napomáhá studentům s přípravou, přesvědčuje
svého bratra, prezidenta J. F. Kennedyho k přivolání Národní gardy apod. Klíčové
je jednání postav v kauzální následnosti a vývoj situací – polemika o občanských
právech, historická situace, politické směřování bratrů Kennedyových či názory
místních obyvatel a jiné možné otázky jsou v explicitní rovině eliminovány.
Situace kolem narativu je na první pohled dostatečně zřejmá, mnohem
zajímavější bude nyní vymezit narativ vůči argumentu a zejména vůči deskripci,
a tím jeho povahu vyjasnit. „Nenarativní textové typy nemají interní časovou
sekvenci, dokonce i když čtení, dívání se či poslouchání trvá v čase. Jejich
fundamentální struktury jsou statické nebo atemporální.“ 2) Argument a deskripce
jsou módy, které Bordwell označuje jako nenarativní formy typické právě pro
dokumentární film – nazývá je rhetorical form a categorical form.3) Jako
„kategorickou“ formu označuje Bordwell ty filmy, které jsou organizovány
prizmatem určité kategorie a jako typický přiklad uvádí Olympii Leni
Riefenstahlové. Za „rétorickou“ formu považuje tu, která, „se snaží přimět
k novému intelektuálnímu přesvědčení, emocionálnímu přístupu nebo k činu.“ 4)
Za typickou rétorickou formu považuje také televizní reklamu. Těmto dvěma
textovým typům, argumentu a deskripci se budu věnovat podrobněji
na konkrétních příkladech z oblasti dokumentárního filmu. Rozlišovaní třech
základních textových typů, deskripce, argumentu a narativu, považuji za velmi
užitečné právě při skladbě dokumentárního filmu, který vyžaduje často velmi
složité, paralelní a nechronologické skladby, a který zpravidla kombinuje různé
druhy obrazové i zvukové výpovědi. Právě určení funkce skladby může situaci
ve střižně výrazně usnadnit.
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6a) Argument

Obr. 5:
„Jsou to záchranáři z 11. září, potřebují lékařské ošetření,
jaké poskytujete Al-Kajdě!“ Moore s pacienty u vojenské základny Guantanámo.

Typické příklady argumentů nalezneme ve filmech z období americké politiky New
Deal (např. The River – tento příklad uvádí Bordwell) či příklady mnohem
křiklavější ve filmech už zmiňovaného Michaela Moora. Vedle již uvedeného
příkladu (str. 22), který je rovněž argumentem, uvedu ještě další dva příklady.
Ty jsou pro střihače zajímavé hlavně tím, že nespoléhají na rétorickou sílu
komentáře, ale jsou budované střihovou skladbou na jedné straně a imanentně,
režijní situací na staně druhé. Ve filmu Fahrenheit 9/11 vytváří Moore velmi
emotivní sekvenci popisující napadení Iráku americkou armádou: v paralelní
montáži nejdříve kombinuje obrazy přípravy amerických zbraní (jde o záběry
evokující zejména kvantitu bomb a střel) a záběry televizní kamery, ve kterých
se Bush připravuje na projev k národu. Když prezident vyřkne oslovení: „Vážení
spoluobčané“, Moore rychle stříhá a následuje sekvence obrazů „běžného“ života
v ulicích Iráku, svatba, kolotoče, časté jsou obrazy dětí. Bush poté, už jen
ve zvukové stopě, pokračuje s projevem, ve které dále oznamuje, že armáda
USA zahájila útok na Irák, v obraze vidíme noční Bagdád otřásající se výbuchy.
Následuje ráno, vidíme záběry civilních obětí, spílající Iráčany a hlavně, paralelně
také výpovědi amerických vojáků, kteří potvrzují množství civilních obětí, „střílíš
na všechno, co se hýbe“ a kteří, aby si dodali odvahu, pouští si před bojem
do sluchátek oblíbenou hudbu, „a to nás pořádně nakopne a jsme připraveni jít
do toho.“ Jedna ze skladeb, v jejímž refrénu se zpívá „burn motherfucker, burn“
pak doprovází pokračující válečnou sekvenci filmu, na jejímž konci se vracíme
zpět k politikům USA, konkrétně Donaldu Rumsfeldovi, který na tiskové
konferenci pronáší slova o humánnosti použitých prostředků v souvislosti
s přesností americké vojenské techniky, „péče a lidskost, s jakou jsou cíle
vybírány…“. Tento, silně emotivní, pacifistický argument je vystavěn pomocí
paralelní skladby a juxtapozice protikladných prvků. Ukazuje důsledky každé
války, civilní oběti, a mocné politiky, kteří tento fakt nelidsky přehlížejí. Cílem
útoku, jak tvrdí Moore, je získat obchodní vliv v iráckých ropných
společnostech.5) Ve stejném filmu demonstruje absurdnost moci přímou, režijní
akcí – jako jedna z postav filmu se rozhodne přesvědčovat členy amerického
kongresu, tedy politiky hlasující pro válku, aby poslali do války své vlastní syny
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a nabízí jim letáky používané k verbování vojáků v chudých předměstích
Ameriky. Podobně demonstrativně se Moore snaží argumentovat v jiném filmu,
Sicko. Svou kritiku amerického zdravotnictví podporuje tím, že vezme hrdiny
svého filmu, pacienty, kterým americké pojišťovny z různých důvodů odmítají
hradit péči, a odjíždí s nimi na Kubu. Nejdřívě k vojenské základně Guantanámo,
kde mají věznění teroristé lepší péči než američtí občané, a poté do havanské
státní nemocnice, kde jsou všichni pacienti zdarma ošetřeni a nakupují léky
za zlomek americké ceny. Argument tedy může být i demagogický, jeho primární
funkcí je však přesvědčit. Jde o explicitní či implicitní tvrzení, prezentované více
či méně důvěryhodnými důkazy.

6b) Deskripce
Deskripce je velmi zajímavým textovým typem právě u filmu, kterému je
deskripce vlastní, je podstatou tohoto média, jak vyplývá z ikonické vlastnosti
filmového znaku. Větu „Vilda běží“ je možno vizuálními prostředky jen těžko
reprodukovat - osobu nelze označit jménem bez použití verbálního znaku.
Filmový záběr naopak ukáže nutně i to, co ve větě není obsaženo – že Vilda je
pes, konkrétně štěně německého ovčáka a beží po zasněženém poli. „ … film
nemůže zrušit roh hojnosti vizuálních detailů, z nichž jsou některé
nevyhnutelně ,irelevantní‘ z hlediska zápletky v přísném slova smyslu, (…)
literární narativ má nad vizuálními detaily určitou moc, kterou film nikdy
nezakusí, je to moc neutrality,“ 6) píše Chatman, aby tak upozornil na schopnost
literárního textu zmiňovat jen takové skutečnosti (např. vizuální detaily), které si
autor textu přeje zmínit, a zůstávat tak cíleně nekonkrétní či neutrální. Literární
text dává čtenářovi nesrovnatelně větší prostor pro fantazii, zatímco film je
mnohem efektivnějším nástrojem popisu.
Za film používající převážně deskripce je možno považovat např. Dopis
z Pobřeží slonoviny Jeana Rouche, který formou čteného dopisu popisuje život
této africké země, obrazy poutavě ilustrují nosný komentář. V Bordwellem
citované Olympii bude deskripce sloužit vizuálně-poetickému, estetickému
prožitku tělesnosti a sportu. Deskriptivní typ textu, který slouží nějaké
abstraktnější ideji, je možno nalézt ve filmu Luise Buňuela Země bez chleba.
Buňuel ukazuje každodenní život jedné z nejchudších oblastí Španělska,
nedokumentuje však jen sociální situaci obyvatel Las Hurdes, ale i obecně lidský
úděl po buňuelovsku surrealistickým hlediskem. „Bída Las Hurdes však není
partikulárním příkladem obecné situace, ale útokem na samu definici člověka
jako racionální a společenské bytosti. Buňuelův nelítostný dokument má otřást
přesvědčením, že člověk se liší od zvířat svou kulturou, která spočívá
na rozmanitosti ustálených zvyků, k nimž patří též pojídaná strava a způsoby její
přípravy. Hlad, na rozdíl od jídla, je však univerzální a stejný nejen ve všech
kulturách, ale i mezi lidmi a zvířaty. Jak kdysi připomněly Hésiodovi jeho Múzy
a jak naznačuje Homérův Odysseus, člověk je jen břichem (gastér), které žije
stejně jako zbytek přírody v hrůze z prázdna,“ interpretuje Thein7). Buňuelův film
je formálně věcným popisem každodenního života obyvatel vesnice.
Nezůčastněný komentář nemění dikci ani výraz jakkoli drastické, neuvěřitelné
či jinak extrémní situace popisuje, jakoby byl vědeckým záznamem faktů.
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„ ,Je zde mnoho kreténů‘, jako by říkal: ,Hrášek je poživatina.‘ A přitom vidíme
bytosti, jaké by si nedokázal vymyslit ani Zurbarán,“ cituje Kyrou8). Tento
komentář, který nezaujímá žádný explicitní emocionální či společenský postoj,
je v přímém kontrastu k situacím, které komentuje a které svojí extrémností
právě k zaujmutí postoje přirozeně vybízejí. „Rozplývat se nad zázrakem
spatřeným ve všednosti přísluší druhořadé poezii. Vyvolat zděšení z hrozivé
všudypřítomnosti tohoto zázraku přísluší velkým tvůrcům.“ 9) Obrazový popis je
až na jednotlivosti, zpravidla přechody mezi scénami (děti jsou u potoka – děti
jdou – děti jsou ve škole), v celkové dramaturgii bezčasový, nesleduje nějaký
vývoj či příběh konkrétní postavy. Není ani aplikován nějaký časový plán, který
by popis uspořádával (např. jeden den ve vesnici – film začíná ráno a končí
večer, jako třeba v Ruttmannově filmu Berlín: Symfonie velkoměsta, kde právě
časovost umožňuje rytmizovat deskripci a vytvářet poetickou nadstavbu).
Zobrazené situace jsou prostě částmi rutinních cyklů, tak to v Las Hurdes chodí
den co den, rok co rok.
Zatímco pro narativ je časovost sledu obrazů klíčová, deskripce stojí vůči
narativu v opozici, typická pro ni bude nečasovost, „deskripce nemá žádnou
vnitřní časovou dimenzi“.10) To ale v žádném případě neznamená, že by deskripce
byla nutně spojena pouze se statickými obrazy (např. krajiny). „Není způsob jak
implikovat, že deskriptivní syntagma může být pouze aplikováno na nehybné
objekty nebo osoby. Deskriptivní syntagma může velice dobře pokrýt akci,
zabezpečujíc, že je to akce, jejíž jediný inteligibilní vnitřní vztah je vztah
prostorového paralelismu v každém daném momentě v čase – tedy, akce diváka
nemůže mentálně tvořit řetěz v diegetickém čase. Příklad: stádo ovcí se pase
(pohledy ovcí, ovčáka, ovčáckého psa),“ píše Christian Metz11).
Domnívám se, že schopnost střihače rozpoznat jednotlivé textové typy a jejich
variace, mu může pomoci při dramaturgické stavbě, agogické vyváženosti
a určení vhodného způsobu střihové skladby právě vzhledem k textovému typu
a účelu, ke kterému může sloužit. Jak je již zřejmé z předchozího, textové typy
nemusejí nutně existovat samy o sobě, dokonce tomu tak ve většině případů
není. Filmy často nejen jednotlivé typy střídají, ale rovněž je kombinují. Chatman
ale zdůrazňuje, že vždy je možno určit, který typ je nadřazený kterému, který
typ kterému slouží. Je tedy třeba rozlišovat mezi účelem textu a jeho
„povrchovou prezentací.“12) V následující části práce uvedu několik příkladů
takových běžných kombinací, abych potvrdil univerzálnost Chatmanovy
naratologické koncepce a její praktickou aplikovatelnost při analýze
dokumentárního filmu.
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6c) Narativ ve službách argumentu
Takovým narativem, který slouží vyšší argumentační stavbě, jsou již zmíněné
příklady z filmů Michala Moora Fahrenheit 9/11 a Sicko. Moore přesvědčuje
postavy svého filmu, aby s ním odjely na Kubu, tam také odjíždějí, nejdříve
na Guantanámo, pak do Havanské nemocnice. Je zde tedy evidentní časovělogická, dokonce chronologická posloupnost a tyto dějové elementy současně
slouží jako argument kritiky amerického systému zdravotnictví – proto je Moore
iniciuje. Nabízím zde ještě jeden příklad z filmu Turksib. Jeho režisér Viktor
A. Turin uprchl před bolševiky do Spojených států amerických, kde získal své
první filmové zkušenosti jako scénárista v Hollywoodu. Po návratu do SSSR Turin
realizuje v Turksibu svou specifickou koncepci filmu, když spojuje tradice
hollywoodské narace a postupy sovětské montážní avantgardy. Turin totiž věří,
že film může zasáhnout masové publikum komplexními idejemi jen pokud budou
prezentovány zajímavým, poutavým způsobem. Upřednostňuje proto dramatické,
narativní pojetí, které posiluje rétorickou účinnost filmu. V prologu film ukazuje
v rychlé montáži způsob zpracování bavlny – od květů bource morušového, přes
tkalcovské stavy až po hotový výrobek. Následuje několik dramaticky uzavřených
scén, zobrazujících težký život zemědělců střední Asie: nejdříve napínavá úvodní
sekvence, ve které rolníci čekají na vyprahlých polích na jarní tání horského
sněhu. Suchá praskající zem, rychle dýchající muly, vyplazený jazyk psa.
V paralelní linii Turin ukazuje stojící tkací stroje. Voda konečně přiteče a rolníci ji
připravenými kanály dopravují na pole s bavlnou. Když bavlnu sklidí, je třeba ji
dopravit k moři, na nákladní lodě, stejně tak vlnu z hor, kde pastevci pro změnu
ostříhají ovce. Karavanu však zastihne pouštní bouře. Ve velmi rychlé,
dramatické sekvenci se nomádi snaží zachránit svůj život i žoky vlny, které silný
vítr rozfoukává. Za utržené peníze z prodeje pak domorodci nakupují dřevo,
kterého je ve stepích nedostatek. Všechny tyto dramatické scény jsou skutečně
vyprávěny, jsou uzavřenými narativy – mají svá předznamenání, vrchol
i doznění, mají svoji chronologii. Tyto narativní elementy ale současně slouží
vyšší stavbě filmu jako argumenty pro stavbu Turkestánsko-sibiřské železniční
trati. Jak je ve filmu následně ukázáno, na Sibiři je dostatek dřeva, vlakem je
možno dopravit na jih také zemědělské stroje, industrializovat zaostalý jih
a zvýšit tak objem vypěstované bavlny, kterou bude možno zase odvézt kratší
cestou, po železnici, do Sovětského svazu ke zpracování. Zaostalost jižních
oblastí Sovětského svazu vyjadřuje Turin mimo jiné také známou scénou,
ve které místní obyvatelé na koních soutěží v rychlosti s parní lokomotivou.
Úkolem filmu je přesvědčit diváka o nutnosti a velkoleposti stavby, jejíž realizace
se stala ikonou úspěšnosti první pětiletky a pýchou sovětského hospodářského
a technologického rozvoje – narativní argumenty tomuto účelu slouží dokonale.
Dalším typickým příkladem je film Errola Morrise Thin Blue Line – prostřednictvím
vyprávění, narativní rekonstrukce okolností vraždy a policejního vyšetřování
ukazuje Morris, že odsouzený Randall Adams je ve skutečnosti nevinný. Na rozdíl
od Moora nepoužívá podpory komentáře, ale argumentuje pouze skladbou
výpovědí, jejíž prostřednictvím vytváří velmi uvěřitelný příběh. O tomto filmu
bude řeč později.
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6d) Narativ ve službách deskripce
Stavba Flahertyho filmů Nanuk, člověk primitivní a Muž z Aranu je spíše
epizodická, není zde souvislá narativní linka, skutečný dramatický příběh, a to
i přes řadu dramatických scén, které v těchto filmech jsou. To, co jednotlivé
epizody propojuje je prostředí a postavy, které jsou však více součástí tohoto
prostředí než nositeli autonomních motivací a vlastností, např. psychologických.
„Kdykoli se v těchto dvou němých filmech zaseknul s obrazovou linkou příběhu,
ukázal titulek a pokračoval dokud se zase nezaseknul,“ 13) zhodnocuje střihačka
Helen van Dongenová14) stavbu Flahertyho filmů. „Bylo to naprosté selhání
v dramatizaci konfliktu mezi člověkem a mořem. Přes všechen ten báječný
materiál v rukou se konflikt vyjevil spíše titulky než střihem. Nemám jiné
vysvětlení toho, proč je Flaherty tak zamilován do primitivního člověka, než že je
sám primitivní ve svém strachu narušit panenskost Aranu civilizovaným
pohledem na věc. Ale film musí mít postoj; jinak je pouze bezduchým
záznamem,“15) je vyčítáno nepochopenému Flahertymu po uvedení Muže z Aranu.
Tak trochu paradoxně, protože Flahertyho práce při obhlídkách a přípravě
scénáře byly směřovány právě tak, aby vykřesaly z všednosti drama a známou
scénu lovu na rozbouřeném moři, jedinou skutečně dramatickou scénu filmu,
uměle inicioval právě Flaherty.
Ve filmu Nanuk, člověk primitivní je možno vedle čistě deskriptivních scén (např.
úvod filmu) nalézt jednotlivé narativní epizody – někdy jde o samostatné situace
(rybolov, stavba igů apod.), jindy o nadstavbu, ve které je narativní, časový
vývoj prezentován prostřednictvím nějaké cesty či přesunu z místa na místo.
V úvodu filmu se skupina Eskymáků připravuje na cestu, potahují čluny tulení
kůží, v dalších záběrech plují po řece, aby konečně vystoupili v obchodní stanici.
Zde se čas zastavuje a následuje několik scén, mezi kterými není kauzální, nýbrž
pouze místní souvislost – scéna s gramofonem, Nanuk se chlubí svými psy, děti
se přejí sucharů. Dále je tu cesta na tuleně: než ale dojde k vlastnímu lovu,
Nanuk se svojí rodinou absolvuje náročnou cestu, staví iglů, učí syna lukostřelbě.
Motivace k jednání postav je zpravidla pojmenována v mezititulku, jde
o jednoduché motivace typu hlad-potřeba lovit či sněhová bouře - potřeba se
schovat. Když rodina v iglů v bezpečí usíná, film končí. Dramaturgie celku je ne
zcela jasně vyjádřeným rokem: úvod filmu se odehrává na jaře, zhruba
uprostřed stopáže přichází zima, a je tak vytvořen neurčitý pocit časově
strukturovaného celku, který nahrazuje chronologii událostí. Je možno s trochou
vůle konstatovat, že film je jedním rokem v životě Nanukovy rodiny. Avšak
mnohem spíše než jeden konkrétní rok, film vyjadřuje typický rok Nanukovy,
resp. každé inuitské rodiny - takto žijí obyvatelé severu. Deskripce je nadřazena
narativu, protože cílem tohoto etnografického filmu je popis života Inuitů,
soustředěný zejména na vztah Inuitů a přírodního prostředí, ve kterém žijí
(nedozvíme se nic o společenské struktuře severských kmenů, o jejich jazyce,
historii atd.). Vztah prostředí a jeho obyvatel je to, co Flahertyho zajímá nejvíce na rozdíl od Dopisu z Pobřeží slonoviny, který formálně stojí a padá na čistě
deskriptivním komentáři, vytváří Flaherty deskripci také s pomocí narativních
epizod. Právě tato elementární narativní skladba je tím, co atraktivním,
exotickým obrazům ze vzdálené krajiny přináší autenticitu a napětí, a tím,
co buduje romantizující, nosné téma filmu – vztah člověka k přírodě, která ho
živí a která ho může zabít. Opravdový příběh Nanuka končí pár let po dokončení
filmu, Nanuk umírá na jedné ze svých loveckých výprav.
Je již evidentní, že hranice mezi tím, kdy je deskripce nadřazena narativu
a naopak, bude někdy velmi sporná. Úsudek bude často ovlivněň vlastní
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interpretací tématu a posouzením funkce filmového tvaru jako celku.
V extrémních polohách ale bude situace jasná – u hraného komerčního filmu
bude klíčová narace, u vědeckého dokumentárního filmu deskripce. Většina
dokumentárních filmů však osciluje právě na hranici textových typů. Následuje
příklad, ve kterém je nadřazenost deskripce a narativu obrácená, oproti příkladu
právě zmíněnému.

6e) Deskripce sloužící narativu
Film Georgese Rouquiera Farrebique je stejně jako Nanuk příběhem jedné rodiny
v průběhu roku. Na rozdíl od Nanuka však akcentuje časovost hned ve dvou
rovinách – ve vývoji postav a v proměně přírody. Lze dokonce říci, že příroda je
jednou z „postav“ tohoto filmu, nikoli pouze prostředím, ve kterém lidé přežívají.
Deskriptivní sekvence přírody nejsou ani tak poetickou pauzou ve vyprávění, jako
spíše tím, co děj posunuje kupředu, co označuje čas. Záběry přírody a jejich
skladba vždy akcentují nějakou proměnu. Rouquier využívá časosběrné snímání
pučících květů, zapouštění kořene do půdy apod., které jsou charakteristické
spíše pro naučný či vědecký film. Film také podrobně ukazuje různé druhy prací
na farmě, které se vážou k danému ročnímu období, to, co však deskriptivní
charakter těchto obrazů posunuje k naraci, je jejich paralelní skladba. Paralelnost
jednotlivých dějů (zde pracovních činností) umožňuje vyjádřit jejich časovou
ukotvenost ve dni, délku jejich trvání, jejich současnost či následnost.
Úvod filmu je skladebně jedním dnem na farmě, který provází motiv výroby
chleba – ráno se mísí a hněte těsto, pak těsto kyne a odpoledne se chleba peče.
Jednoduchý příklad skladby: farmář senior dává těsto do trouby - farmář junior
orá pole (aby mohl příští rok vypěstovat obilí na další chléb) - farmář senior
vytahuje hotový pecen – farmář junior dooral, odchází. Kdyby tyto činnosti byly
zobrazeny lineárně, jedna po druhé, nikdy by se mezi nimy nevytvořil časoprostorový vztah (jeden den mladý orá pole, jeden den starý peče chleba)
a zůstaly by deskripcí s možnou logickou vazbou - orání pole umožňuje někdy
později pečení chleba. Narativní vazba by byla možná pouze komplexní změnou
časové struktury filmu, která by například logickou vazbu pole-chleba
akcentovala jako figuru časové elipsy (mezitím vyrostlo obilí, namlelo
se na mouku atd.) v nějaké neurčité časové souslednosti (zorá se pole
a někdy potom se peče chleba nebo na podzim se zorá pole a na konci léta, poté
co sklidíme mezitím vyrostlou pšenici, můžeme péci chleba). Farrebique je
samozřejmě deskripcí jednoho roku na farmě, ta však vyplývá druhotně,
jako důsledek možné interpretace. Vlastní příběh ale nese rysy neopakovatelnosti
– narození potomka, úmrtí nejstaršího farmáře, hlavy rodiny. Domnívám se,
že v tomto případě narativ převyšuje deskripci – důležitější než popis stavu
a jeho obecnost (takto žijí farmáři) je zde změna a vývoj, jehož jsou postavy
i příroda aktivní součástí. Rouquier nesleduje své postavy pouze jako objekty,
ale proniká do jejich subjektivity, ukazuje jejich přání, úmysly a dokonce i sny.
Kdy se z deskripce stává narativ? Tou hranicí bude právě časovost, tedy
schopnost vyjádřit změnu v čase (ať již se jedná o posun chronologický či nikoli),
která bude přímo určovat vyšší, dramaturgickou strukturu filmu.
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Poznámky ke kapitole č. 6:
1) CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 16.
2) CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 17.
3) Veškeré formální systémy, které Bordwell určuje, jsou možné napříč všemi typy
filmu, některé formy jsou ale typické spíše pro film hraný, některé pro film
experimentální apod. Bordwell označuje celkem 5 filmových forem – narrative
(narativní), categorical (deskriptivní), rhetorical (rétorická), abstract (abstraktní)
a associational (asociační).
4) BORDWELL, D., THOPMSON, K., Film Art: An Introduction, „ … is trying to move
him or her to a new intellectual conviction, to a new emotional attitude,
or to action.“ s. 140.
5) A ačkoli Moorův film může působit jako poněkud nedospělá agitka zjednodušující
globální politiku na souboj dobra se zlem, historie mu dá zapravdu. Bylo
prokázáno, že před a v době války fungoval speciálně pověřený útvar, který měl
za úkol pomocí účelových zpráv v médiích naklonit veřejné mínění na stranu
nutnosti války a to především vytvořením atmosféry strachu. Rovněž se
prokázalo, že informace o zbraních hromadného ničení a spojení s Al-kaidou byly
v té době nepřesvědčivé a sloužili pouze jako záminka.
6) CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 46.
7) THEIN, K., Skutečnost bez možností, In Iluminace 1/2000, s. 52.
8) KYROU, A., Luis Buňuel, s. 24.
9) THEIN, K., Skutečnost bez možností, In Iluminace 1/2000, s. 49.
10)CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 47.
11)METZ, Ch., Film language, In CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 37+202.
12)CHATMAN, S., Dohodnuté termíny.
13)BARSAM, R. M. (ed.), Nonfiction film theory and criticism, „Whenever he got stuck
with the visual story line in these two silent films, he would flash a title on the
screen and proceed until he got stuck again.“ s. 217-218.
14)Helen van Dongenová spolupracovala s Flahertym na filmu The Land, známá je
též spoluprací s Jorisem Ivensem.
15)CALDER-MARSHALL, A., The Innocent Eye., „The second was the utter failure to
dramatize the conflict between man and the sea. With all the marvellous material
at hand, that conflict came through more because of the subtitles than cutting.
I can find no explanation for it save that Flaherty is so in love with primitive man
because he is primitiv that he feared to deflower the virgin freshness of Aran by
intruding a civilized editorial point of view. But a film must take an attitude;
otherwise it is a soulless record.“ s. 168.
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7) Čas a narace
„Dokumentární film se sice vzdaluje klasickému modelu funkční narace,
ale neuniká času, jenž je jedním z hlavních omezení filmové tvorby jako celku.
Řekneme-li „čas“, myslíme současně větší či menší míru vyprávění, příběhu,
v každém případě nějaké narace,“ konstatuje Gauthier1). Omezení je ne zcela
vhodně zvolený termín, obecně je čas spíše samotnou podstatou filmu a také
proto ho nelze spojovat výhradně s narací. Některé filmy jsou evidentně
nenarativní a jejich časová struktura je přitom zcela hmatatelná (např. filmy
Kurta Krena nebo Petera Kubelky). Čas v naraci je specifický tím, že je spojen
také s nějakým definovatelným objektem, který času podléhá a existuje v něm,
resp. čas je vyjádřen pohybem tohoto objektu (nejen ve smyslu fyzikálním,
ale jakoukoli změnou či vývojem) – nejčastěji lidské postavy. Stylizace času, tedy
jak syžet prezentuje čas fabule a fabuli v čase, je základním nástrojem střihu,
kterým se realizuje vyprávění. A právě časový rozměr je tím, co umožnuje
nejsnadněji a nejpřirozeněji vytvářet významově interpretovatelnou strukturu.
Struktura času – příběh – je nejkonvenčnějším, nejsnadněji vnímatelným
a člověku nejpřirozenějším tvarem, simuluje totiž čas reálný, který zakoušíme
svými životy. Jak prezentuje Chatman, je to schopnost člověka automaticky
dovozovat a domýšlet strukturu, logickým úsudkem a na základě
pravděpodobnosti, na základě vlastní zkušenosti a na základě konvence
vyprávění (například žánrové konvence). Zatímco v subjektivním životě je ale
začátkem narození a koncem smrt a ostatní události nesou spíše rysy
neukončenosti, prostřednictvím vzpomínek a dění následků, tvar příběhu
ukončenost vyžaduje vždy. „Aristotelovo pojednání o „začátku“, „středu“
a „konci“ platí spíše pro narativ, tj. napodobené události příběhu, než pro reálné
jednání, prostě proto, že podobné termíny nedávají ve skutečném světět smysl.
V realitě není žádný konec natolik definitivní jako románový nebo filmový „THE
END“. Dokonce ani smrt neznamená úplný konec – ve smyslu biologickém,
historickém nebo jakkoli ho budeme chápat. Takový termín vymezuje osnovu,
tedy diskursivně zpracovaný příběh. Jde výhradně o umělý výtvor kompozice,
nikoli o vlastnost syrového příběhového materiálu (ať už je jeho zdroj reálný
nebo vymyšlený).“2) I v nenarativních, deskriptivních či argumentačních
textových typech, existuje v nezanedbatelné míře
snaha o nejen logický,
tématický, ale i časový řád, vyjádřený vnitřní či vnější strukturou (označení
kapitol apod.). Pro časové umění, jakým je film, to bude zcela přirozené. Ve filmu
Darwinova noční můra sledujeme nejrůznější události a mikropříběhy mnoha
postav, jejichž prostřednictvím dochází k postupnému odhalování a prohlubování
tématu až ke globálně ekonomickému i pudově lidskému zobecnění konkrétní
místní situace. Celý film je však rámován příletem a odletem jednoho ruského
letadla. Právě tento narativní element dává ukončenost filmovému tvaru, jehož
struktura se jinak řídí spíše principem příbuznosti (spíše téma než příběh),
a současně vyjadřuje neukončenost filmované skutečnosti, protože implikuje
budoucnost – letadlo přiletí zas a znova. Rovněž film Fredericka Wisemana High
school, jehož skladba je realizována zejména vzhledem k intelektuálnímu obsahu
a hledisku autora, uplatňuje časový řád a to zcela neexplicitně: film budí
přirozený pocit, že zachycuje jeden den ve škole. Události se odehrávají současně
nebo následně, rozhodně však nikoli nahodile či časově neuspořádaně. Toho
Wiseman dosahuje paralelní montáží, kdy se opakovaně vrací k některým
situacím, aby je vůči ostatním ukotvil v čase a zdůraznil jejich vývoj (je zde
samozřejmě i ryze praktický důvod – střídání linií umožňuje Wisemanovi krátit
jednotlivé scény, bez použití náhlých a nemotivovaných skoků uvnitř jedné
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scény-záběru). Je tedy elementárním faktem, že pro časové umění bude jeho
časová struktura klíčová (jinak tomu bude v malířství, architektuře apod.)
a zejména, že domýšlet časovou strukturu jako okamžitou možnost interpretace
nekontinuálních, střihem oddělených událostí, je přirozené, často automatické
a nevědomé.
Že narativ může povýšit veskrze popisný, i když exotický, materiál do nejen
informačně efektivního a přesvědčivého, ale i estetického tvaru, reflektuje
Flaherty ve svých vzpomínkách: „Bylo to úplně hloupé, jednoduše scéna
za scénou, bez vztahu, bez příběhové linky nebo kontinuity, to muselo diváky
k smrti nudit, rozhodně to nudilo mě. Dlouho jsme o tom se ženou přemýšleli.
(…) A proč nevzít typického Eskymáka s rodinou a nenatočit, jak žijí v průběhu
roku?“3) Již mnohokrát citovaný Michael Moore používá naraci, protože právě
příběhem může oslovit širší diváctvo: „Nechtěl jsem natočit bežný dokument
zaplácaný statistikami. Chtěl jsem ukázat příběh, vyprávět,“4) popisuje práci
na svém prvním velkém dokumentu Roger a já. Ačkoli se Moore zabývá relativně
komplikovanou polemikou politickou a společenskou, vždy také vypráví příběh,
který polemice dává řád a tedy i emoce. Takový esej s narativní strukturou je
srozumitelný širokému spektru diváků a Moore cílí právě na kvantitu diváctva,
které se snaží přesvědčit. Proto také ve svém filmu Roger a já přeskupuje
události a vytváří falešnou chronologii, která sice neodpovídá chronologii
skutečné, ale vytváří příběh. Obří zábavní auto-centrum a luxusní hotel byly
postaveny před tím, než Moore začal natáčet, on je však v chronologii filmu staví
až za zavření místní automobilky a za následný skokový nárůst nezaměstnanosti
– snáze tak vyjadřuje nesmyslnou politiku místní samosprávy.
Bylo by zbytečné vytvářet nějaký katalog příkladů toho, jak dokumentární film
stylizuje čas – činí tak ostatně shodně s ostatními časovými strukturami, jako je
hraný film nebo literatura. Specifika střihu pak vyplývají z podstaty samotného
dokumentárního filmu a budou se lišit případ od případu. Souvisejí např.
s chybějícími jádry příběhu, nemožností scénu inscenovat či opakovat, nebo
s nemožností zaujmout ve scéně některá hlediska (o tom bude podrobněji řeč
níže). Stylizace času bude zahrnovat kondenzaci i rozpínání, nechronologie,
paralelní děje, opakování atd. Dušan Hanák ve filmu Papierové hlavy vypráví
dějiny národa napříč stoletím, Helena Třeštíková vypráví dějiny jednotlivých
lidských životů, které ve svých časosběrných dokumentech sleduje až desítky let.
Díky dlouhé době natáčení je jí umožněno zobrazit významné proměny v životě
člověka, které jsou při krátké délce natáčení nemožné a které tak vždy patřily
spíše fabulím fiktivních filmů. To jsou extrémní příklady kondenzace času fabule,
v dramaturgii filmu. Dokumentární film využívá nelineární skladby, jako je tomu
v případě zmíněného Grizzly Mana (viz str.21), i pro fikční světy tak typickou
retrospektivu či flashback, jako je tomu v Morrisově Thin Blue Line či Bezúčelné
procházce Martiny Kudláček. Filmař Alexander Hammid zde vzpomíná na svůj
filmařský život, autorka filmu ale využívá k zobrazení minulosti výhradně ukázky
z Hammidových filmů. Ve snaze dramatizovat děj se bude v naraci dokumentu
uplatňovat zejména paralelní skladba a křížový střih. V Turksibu sledujeme
v paralelní skladbě rolníky čekající na vodu a tající horské sněhy, jejichž voda
nakonec zavlaží suchá pole zemědělců. Střídání linií vody a čekajících rolníků je
gradována zrychlujícím se rytmem těchto linií. Na paralelní skladbě rovněž stojí
vyprávění ve zmíněném Farrebique. Dnes již klasickou je scéna ve filmu Muž
z Aranu, ve které rybáři bojují na moři s uloveným žralokem, který po dlouhé dny
nechce vzdát svůj boj o život. Rychlými, expresivními rapidmontážemi detailních
záběrů bojující ryby, stříkající vody a rukou rybářů, které svírají lano harpuny,
dramatizuje akci a vyjadřuje sílu a odhodlání žraloka. Jsou ale rovněž autoři,
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kteří film nedramatizují vnějškově, střihem, ale nechávají čas plynout v dlouhých
záběrech-sekvencích, aby umožnili realistické prožívání času, zdůraznili význam
mizanscény a ponechali divákovi volnost. Mezi ně patří už zmínění Frederick
Wisemann či Raymond Depardon.
Bylo by zbytečné podrobněji katalogizovat skladebné možnosti narativního
dokumentárního filmu, který uplatňuje všechny typy skladeb známé z teorie
filmu hraného. Není důvod, aby tomu bylo jinak, zachází-li film s výprávěním
v čase. Specifičnost dokumentární narace je třeba dále hledat v jiných oblastech,
v podobě vypravěče a v hlediscích, která zaujímá.

Poznámky ke kapitole č. 7:
1) GAUTHIER, G., Dokumentární film, jiná kinematografie, s. 38.
2) CHATMAN, S., Příběh a diskurs, s. 47.
3) CALDER-MARSHALL, A., The Innocent Eye, „It was utterly inept, simply a scene
of this and that, no relation, no thread of a story or continuity whatever, and it
must have bored the audience to distraction. Certainly it bored me. My wife and I
thought it for a long time. (…) Why not take a … a typical Eskymo and his family
and make a biography of their lives throughout the year?“ s. 77.
4) COHAN, Carley; CROWDUS, Gary. Reflections on Roger and Me, „I didn´t want to
make a conventional documentary full of statistics. I wanted to tell a story,
to make a narrative.“ s. 27.
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8) Vypravěč. Kdo vypráví dokumentární film?
Ani film, jako specifický druh výpovědi, se nevyhne diskuzi o tom, kdo vlastně
takovou výpověď realizuje. V teorii filmu existují dva výchozí směry, jak takovou
problematiku nazírat. Na jedné straně je tu teorie enunciace, obhajovaná
Bordwellem, která existenci vyprávěcí entity nepřipouští: „Obecenstvo konstruuje
,narativ‘ z různých paprsků a hlasů tryskajících z plátna skrze spletité
hypostazování, které má za následek celý rejstřík mentální aktivity a od percepce
po kognici.“1) Bordwell tedy divákovi přisuzuje aktivitu (i když nevědomou a
automatickou) a v tradicích hollywoodského „neviditelného“ vyprávění existenci
uchopitelného realizátora vyprávění popírá. Druhý směr obhajuje Chatman, v
duchu tradice evropského autorského filmu, kde autorství bude klíčem k
interpretaci filmu, a nabízí teoretický projekt tzv. implikovaného autora:
„Neříkám, že divák konstruuje, ale že rekonstruuje filmový narativ (spolu s
ostatním) ze sady vsuvek zakódovaných do filmu.“ 2) Divák si podle Chatmana při
vnímání filmu konstruuje virtuálního vypravěče, se kterým vede pomyslný dialog,
a odmítá tedy, že „čtenář je jaksi v přímé komunikaci s reálným autorem.“ 3)
„Existuje prostě celkový plán, vnitřní logika, která celý film drží. Tento plán, tato
logika, nemá nic společného s tím, co chce vyjádřit režisér nebo producent. Jde
spíše o virtuální lingvistické ohnisko existující mimo plátno, které však ovládá
hru.“4) Jedním z Chatmanových argumentů pro implikovaného autora je tzv.
nespolehlivá narace, tedy případ, kdy je divák nepřesnými informacemi uveden v
omyl, který je později vyvrácen (situace je nám např. vyprávěna z pozice
postavy, o které se později ukáže, že lhala; typickými jsou také narativy, kdy po
odehrání části děje zjišťujeme, že vše byl jen sen). Podle Chatmana je zde tedy
„správná a nesprávná“ (rozuměj spíše pravdivá a nepravdivá) narace, ale protože
jsou obě záměrem, někdo má nad oběma moc: „Zde musí být širší kontextuální
záměr, který kontroluje obě narace – implikovaný autor. To implikovaný autor
dává dvě narace do juxtapozice a dovoluje nám rozhodnout, která je pravdivá.“ 5)
Autor dokumentu netvoří libovolnou fikci, ale reflektuje skutečnost, kterou jako
bytost obývá. Jeho pozice, jeho hledisko, je tak ve vztahu k obsahu
bezprostřednější a motivovanější než ve fikci. S ohledem na specifickou roli
autora dokumentárního filmu považuji pro potřeby tohoto textu za vhodnější
koncepci implikovaného autora.
V hraném filmu je implikovaný autor vyvozován z nějakého fikčního světa,
ve filmu dokumentárním bude situace poněkud odlišná. Divák dokumentu si
nutně uvědomuje technologii vzniku filmu. Pokud daná scéna zobrazuje skutečný
(minulý) svět, je zde také nutně někdo, kdo této skutečné situaci byl přítomen
a kdo ji nafilmoval. To zaručuje autentickou, nezpochybnitelnou sílu obrazu.
Iluze, kterou tvoří dokumentární film, je specifická svojí aurou nezměnitelné
minulosti, zatímco u hraného filmu se vědomě oddáváme blaženosti bytí ve
fikčním, autonomním světě. Při vnímání fikčního filmu divák přistupuje na hru
zapomnění a ponořuje se do diegeze, vědomě se účastní hry na „jako kdyby“.
V dokumentárním filmu jde o jinou hru, jde spíše o hru na „být při tom“. Způsob,
jakým sledujeme dokumentární film, je sice psychologicky odlišný, to však
nenarušuje iluzivní schopnost filmu – jde však pouze o iluzivnost primární,
smyslovou, nikoli estetickou a imaginativní. Reprodukovaný svět, ve kterém jsme
iluzivně přítomni jako svědci, je přímým odrazem světa skutečného,
a dokumentární film tak umožňuje „pohybovat se“ reálným časo-prostorem.
Tento efekt má důsledky také v tom, že dokumentární film nespojujeme
primárně vůbec s pojmem iluze, která konotuje určitou míru fikčnosti. Fikčnost,
na rozdíl od reprodukované reality, dokumentu, nemůže být lživá či pravdivá.
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Diskuze o masmédiích pak přináší další a další otázky: není koneckonců televizní
zpravodajství pouze nižším stupněm fikce?
Koncept implikovaného autora je v dokumentárním filmu uplatnitelný, avšak
tento implikovaný autor bude mnohem bezprostředněji vztahován k autorovi
skutečnému, bude něčím, co by bylo možno nazvat spíše implikovaným svědkem
(implikovaným svědkem skutečnosti oproti implikovanému autorovi fikce).
Implikovaného autora, či chcete-li svědka, není ale možno zaměňovat s filmovým
vypravěčem, i když a nebo právě proto, že vypravěč předurčuje podobu
implikovaného autora. Nic na tom nemění fakt, že zejména ve filmu
dokumentárním budou mít k sobě vypravěč a implikovaný autor velmi blízko –
autor filmu bude často zároveň filmovým vypravěčem. Implikovanému autorovi,
který stojí na straně diváka, budou přisuzovány vlastnosti skutečného autora
filmu a jeho filmového alter ega – filmového vypravěče.
Filmový vypravěč je na rozdíl od implikovaného autora autorovou volbou
a intencí (implikovaný autor je přítomen vždy, když dílo vnímáme, vypravěče
mají ale jen některé filmy.) „Každý vypravěč, ať autorský, kamera-oko,
či dramatizovaný, je nástrojem invence. Avšak inventor, implikovaný autor,
je definicí odlišitelný od vypravěčů, kteří jsou vymyšleni,“ a proto „musíme
rozlišovat mezi vypravěčem neboli mluvčím, který aktuálně ,vypráví‘ příběh,
a autorem, konečným strůjcem příběhu, jenž také rozhodne například o tom, zda
příběh potřebuje vypravěče.“ 6) Je tedy nutné nezaměňovat pojem vypravěče, jež
je invencí autora, a implikovaného autora, který je invencí diváka. Vypravěč je
autorem stvořen, což je evidentní ve fikci, kde i vypravěč je fiktivní,
ale i v dokumentárním filmu, dokonce i když je vypravěčem sám autor, je takový
vypravěč vytvořen autorským záměrem a může podléhat stylizaci. Nejčastější
realizací vypravěče v dokumentárním filmu je pak samozřejmě komentář,
o kterém byla řeč v rámci příkladů předchozích kapitol, tyto příklady se ale hodí
i pro třídění fenoménu vypravěče. Zatímco v Zemi bez chleba je komentář
důsledně nezůčastněný, objektivní, ve filmech Michaela Moora vidíme pravý
opak. Komentář hodnotí, argumentuje či dokonce vyjadřuje pocity autora filmu,
který je ve filmu reprezentován přímo, sám sebou, autor je vypravěčem svého
vlastního filmu. Moorovo vypravěčství je však ještě o krok dále, když spojuje
zkušenosti televizního reportérství a klasické narace – sám autor se navíc stává
postavou svého filmu, který vypráví. Tuto figuru charakterového vypravěče
známe spíše z fikci, z filmů jako je Malý velký muž Arthura Penna nebo Americká
krása Sama Mendese, a také z literárních tvarů psaných z pozice první osoby,
tzv. ich-formou.
Moore používá ve svých filmech vždy podobnou taktiku – uvádí do tématu
prostřednictvím svého osobního vztahu k místu, odkud téma pochází. Exponuje
tedy sám sebe současně jako postavu a vypravěče, a skrze vztah postavy (sebe
sama) následně otevírá téma. Film Roger a já začíná osobními vzpomínkami
autora na dětství v rodném městečku Flint, kolébce automobilové výroby – právě
vztah autora k místu, které v tématu hraje primární úlohu, ho motivuje
a opravňuje k natáčení, dává autorovi na důvěryhodnosti jako znalci prostředí
a v neposlední řadě vnáší do příběhu emoce. Podobně, i když zdaleka ne tak
úspěšně, exponuje Moore film Bowling for Colombine, inkriminovaná střední
škola se nachází v blízkosti Moorova rodiště. Ke svému michiganskému původu
odkazuje ještě jednou v filmu Fahrenheit 9/11, když ukazuje, jak právě
v michiganských poloobydlených předměstích, postavených pro zaměstnance
později zrušené obří automobilky General Motors, verbuje armáda mladé vojáky
do války, nabízejíc jim tak únik z těchto nezaměstnaností a kriminalitou
postižených míst.
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Verbální podobu vypravěče, intradiegetického vypravěče 7), je možno přesněji
rozlišovat na heterodiegetického, tedy takového, který stojí „nad“ příběhem
a homodiegetického, který je součástí příběhu. Země bez chleba používá
typického heterodiegetického vypravěče, Moore používá formu typického
homodiegetického vypravěče. Právě homodiegetický vypravěč bude specifickou
formou vyprávění dokumentárního filmu, který z důvodu své fixovanosti
na realitu reprezentuje události prostřednictvím vyprávění svědků, tedy právě
specifických intradiegetických vypravěčů. Některé filmy na takových svědeckých
výpovědích budují celou strukturu filmu.
Ve filmu Thin Blue Line sledujeme výpovědi účastníků, svědků a policistů
ohledně vyšetřování vraždy. Autor filmu nepoužívá žádného heterodiegetického
vypravěče, žádný vnější komentář, který by explicitně realizoval rétorický tvar,
jako to dělá Moore, ale opírá se pouze o skladbu výpovědí účinkujících, v tomto
případě vypravěčů (postavy se neúčastní žádného dění či situací, pouze vyprávějí
pro potřeby filmu, jsou to tzv. mluvící hlavy). Prostřednictvím těchto vypravěčů
(hlavním vypravěčem je pochopitelně obviněný Randall Adams) rekonstruuje
Morris celý příběh (fabuli). Přesvědčivost Morrisova filmu spočívá v tom,
že zachovává nestranost, dává prostor všem verzím činu a všem stranám
konfliktu. „Něchtěl standartní dokumentární juxtapozici hrdina/padouch.
Nenáviděl, když jsem prostříhával mezi postavami vyprávějícími stejnou historku
nebo postavami odporujícími či odpovídajícími na něco, co právě řekl někdo jiný,
popisuje střihač Paul Barnes 7) svoji spolupráci s Morrisem. Vyprávění svědků je
ve filmu ilustrováno inscenovaným obrazem činu, jejich verzí činu. Porovnáváním
vyprávění postav a rekonstrukce dochází k odhalování nepřesností a omylů, ke
kterým mohlo během vyšetřování dojít. Srovnáváním různých verzí vytváří Morris
nejpravděpodobnější (a tedy nejpravdivější) obraz činu, odhaluje omyly
a nedůslednost vyšetřovatelů a nevinnost obviněného Adamse se tak stává
očividnou právě tím, že Morris vytváří komplexní obraz, ke kterému zaujímá
odstup. Film je logickým argumentem pro nevinu obviněného, kde se různí
vypravěči usvědčují navzájem ze svých omylů, každému je umožněno zcela
obhájit svoji variantu. V závěru filmu zbylé pochybnosti vymaže svou poslední
výpovědí, mezitím za jiné činy na smrt odsouzený, pravděpodobný pachatel
David Harris. Síla Morrisova argumentu nespočívá ve výřečnosti formy a intenzitě
osobního zaujetí jako je tomu u Moora, ale spíše v jeho objektivnosti
a nestranosti – divák sám má možnost rekonstruovat fabuli a logicky dojít
k vlastnímu závěru. K totožnému závěru dochází později také porota
a v obnoveném procesu je Adams po necelých deseti letech ve vězení konečně
zproštěn viny.
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Poznámky ke kapitole č. 8:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 123.
CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 125.
CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s.78.
CASETTI, F., Filmové teorie 1945-1990, s. 84.
CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 130.
CHATMAN, S., Příběh a diskurs, s. 32.
Oproti tomu extradiegetický vypravěč označuje nepřímou naraci, tedy skrytého,
neexplikovaného vypravěče.
8) BORDWELL, D., THOPMSON, K., Film Art: An Introduction, „He didn´t want the
standart documentary good guy/bad guy juxtaposition.... He hated when I
intercut people telling the same story, or people contradicting or responding to
what someone has just said.“ s. 344.
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9) Hledisko. Kdo se dívá?

Obr. 6: Nanuk loví mrože

Obr. 7: Mimozemšťan se ukrývá před lidmi
(District 9)

„V dokumentárním i hraném filmu bez rozdílu se filmový tvůrce pozná jako autor
podle svého stylu; ale v dokumentární tvorbě se grand imagier pozná podle
místa, které zaujímá vůči svému námětu. Svět je pro něj na dosah pohledu
(z centra či z okraje), nebo na dosah reflexe s podporou obrazů,“ poznamenává
Gauthier1) a upozorňuje tak, že autor dokumentárního filmu zaujímá
ke skutečnosti vždy nějaký postoj, slouží jako zprostředkovatel a „dokumentární
film je vůči skutečnosti jen zřídka transparentní.“ 2) (V přísném smyslu věci je
transparentnost dokonce vyloučena, a to i třeba v přímém přenosu fotbalového
utkání.) U pojmu hledisko je však třeba rozlišovat posuny jeho významu.
Hlediskem myslíme jak autorův myšlenkový, ideologický či jiný postoj k danému
tématu či situaci, tak vlastní technickou realizaci filmu zaujímáním hledisek
v prostoru, komponováním, skladbou pohledů apod. Podstatné je, že způsob
realizace formálního hlediska pak může, ale nutně nemusí vyjadřovat hledisko
autorské.
V případě autorského filmu bude snaha vyjádřit postoj zcela legitimní, je
možno se ale setkat i s filmy, sice deklarujícími nestrannost, činícími však pravý
opak. Situace bude evidentní např. v investigativní žurnalistice nebo sériově
vyráběných televizních dokumentech. V nuancích zaujímání hlediska, názoru
k věci, míry strannosti a nestrannosti, musí střihač umět rozlišovat,
aby komunikace neminula cíl, aby film mohl reprezentovat postoj jeho autorů.
38

Autor dokumentárního filmu jakožto zprostředkovatel skutečnosti je ve zvláštní
pozici - podléhá divákovu hodnocení, protože ukazuje skutečnost, kterou divák
zná nebo může poznat, či která je ověřitelná také z jiných zdrojů. K takovému
autorovi je možno zaujmout postoj, je možno tvrdit, že lže, že mluví pravdu,
že je zaujatý, tedy stanoviska, která autorovi hraného filmu můžeme pouze
podsouvat na základě subjektivní interpretace jeho záměru. V tzv. autorském
dokumentárním filmu (na rozdíl od zpravodajství, vědeckého dokumentu apod.)
autor záměrně odhaluje své hledisko a dává ho takříkajíc v šanc, nabízí ho
divákovi k posouzení. Zmíněné Moorovy filmy jsou toho důkazem, i když hledisko
se častěji uplatňuje méně explicitně. Protože dokumentární filmy ukazují události
skutečné, ověřitelné či často více či méně známé, vytváří autor svoje hledisko
zejména tím, jakým způsobem organizuje známou a ověřitelnou fabuli do syžetu.
A ani v případě, kdy autor volí distanční metodu natáčení, nezasahuje
do natáčení a chová se jako nenápadný, nestranný svědek, může skladbou
a dramaturgií prozradit svoje hledisko. Činí tak tím, že z mnohovrstevnaté,
nepolapitelné skutečnosti vybírá právě to svoje téma, volí z mnoha možných
variant, a tím zaujímá ke skutečnosti hledisko. Jde tedy o konkrétní způsob,
jakým autor staví syžet, který vyjadřuje jeho postoj. Z materiálu, který Wiseman
za měsíc pobytu natočil na střední škole by bylo možno vytvořit několik filmů se
školní tématikou. Wiseman ale volí takový výběr materiálu a posloupnost scén,
že zcela jasně vyjadřuje svoje autorské téma, svoje osobní hledisko. Ukazuje, jak
školní systém nutí mládeži pravidla správného chování, krotí ji a vnucuje jí
společenské hodnoty. Kdo se podvolí je odměněn, kdo se vzpírá je potrestán.
Zařazením scény veřejného čtení dopisu od bývalého studenta školy padlého ve
Vietnamu a jeho heroizace na úplný závěr filmu, obviňuje tento společenský
systém a jeho establishment, který zkrocenou a poddajnou mládež využívá
k politickým cílům. Film jde s revoluční intelektuální náladou své doby 3),
ale přesto není, jak by se z výše uvedených řádků mohlo zdát, žádnou explicitní
agitkou. Téma se vyjevuje z materiálu přirozeně pouze tím, v jakém kontextu
jsou scény seřazeny a že jsou právě ty z mnoha dalších vybrány. Také už byla řeč
o tom, jak Morris cíleným nezaujímáním vlastního hlediska k případu ve filmu
Thin Blue Line dosahuje paradoxně velké rétorické účinnosti – film je zcela
důvěryhodným, samotná logicky utříděná fakta a jednotlivé subjektivní verze
svědků zařazené do celkového kontextu přesvědčují diváka o nevině obviněného.
Moore zase postupuje zcela jinak, přiznává svůj názor otevřeně, také vlastním
komentářem, a jeho argumenty jsou přímočarou, efektivní rétorikou. Takovými
křiklavými hledisky autora jsou pak hlediska ideologická, která zaujímá například
Vertov – jeho ideologické hledisko je však zároveň hledisko estetické.
Tento pro dokumentární film zásadní pojem - hledisko - je možno vnímat
i v užším smyslu, tentokrát spíše jako pohled. Jde už o vlastní formální realizaci
díla a zvolené metody. Banálně řečeno: kde a jak stojí kamera. Tradiční filmová
teorie popisuje jako převládající přístup k hledisku koncept neviditelného svědka
či pozorovatele. Film je pohledem neviditelného svědka, který je všudypřítomný
a vševědoucí – taková východiska odpovídají klasické naraci hollywoodského
stylu a mají svůj původ v realistických malířských tradicích. Jak však upozorňuje
Bordwell, ,,není težké empiricky dokázat chyby na účet neviditelného
pozorovatele. Ignoruje totiž mnoho stylizovaných technik, které neodpovídají
procesu vnímání (split screen, prolínačky, negativní obraz, „nemožné“ pozice
a pohyby kamery).4) Model invisible observer je tak podle Bordwella pouze
jednou z možných stylistických figur: „Neviditelný svědek není podstatou
filmového stylu, ale pouze stylistickou figurou. Pozorovatelova všudypřítomnost,
věrohodnost vnímání, a vědomí, že tento filmový svět by mohl existovat
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autonomně – všechno jsou to formální efekty.“5)
V dokumentárním filmu je použití konceptu neviditelného svědka ve střihové
skladbě poměrně problematické, ale nikoli nemožné. Jaký podstatný rozdíl
ve skladbě je možno nalézt, dojde-li ke srovnání realizace konceptu neviditelného
svědka v hraném a dokumentárním filmu? Překážkou v praxi dokumentárního
filmu je zejména efekt všudypřítomnosti: v úvodu hraného filmu District 9,
používajícího formální stylizace dokumentárního filmu a televizního zpravodajství,
sledujeme sekvenci, která exponuje hlavní postavu a prostředí. Tato jinak
důsledně realizovaná dokumentární stylizace je ale narušována několika záběry,
ve kterých se kamera ocitá na takovém místě a v takovém čase, v jakém by se
kameraman dokumentárního filmu nemohl ocitnout a kdyby tak učinil, nevěřili
bychom, že záběr neinscenoval: hlavní postava Wikus v této scéně vyráží na
svoji misi do gheta mimozemšťanů, které má za úkol vysídlit. Sledujeme
reportážní sekvenci příprav a následnou cestu do gheta, paralelně však také
situaci uvnitř gheta. Vidíme např. pohled na přijíždějící vojáky přes rameno
číhajícího mimozemšťana: tento pohled zvyšuje napětí a představuje možné
ohrožení hrdiny, přerušuje však do té doby důslednou dokumentární stylizaci a
film postupně přechází do skladebné formy fikce. Pohledy schovávajích se
mimozemšťanů se stanou zcela běžným nástrojem dramatizace. Dokumentárně
stylizovaný úvod filmu však vytváří velmi realistickou a autentickou pozici pro
vnímání celého filmu a zvyšuje divákovu emocionální spoluúčast. Vševědoucnost
a všudypřítomnost pozorovatele v dokumentárním filmu je možná částečně a to
pouze v situacích, které z logiky věci takovou přítomnost umožňují. Jen težko
bychom uvěřili autentičnosti situace lovu na mrože v Nanukovi, kdyby Flaherty
zaujmul, byť jen na okamžik, hledisko lovené kořisti a sledoval číhajícího lovce
směrem od moře. (viz str.18) Některá hlediska jsou prostě autorovi
dokumentárního filmu napoprvé odepřena – může však situaci rekonstruovat či
inscenovat a zamýšlená hlediska obsadit zpětně. Další možností, která se nabízí,
je přítomnost více kamer či štábů, které takovému plastickému,
všudypřítomnému hledisku napomáhají, jako v Olympii Leni Riefenstahlové. Již
jsem zmiňoval scénu telefonování v Crisis, to by mohla být, zdá se, typická
všudypřítomná pozice neviditelného svědka: vzhledem k odlišnému vnímání
dokumentární iluze se ale jedná spíše o současnou přítomnost dvou odlišných
svědků. Mnohé hrané filmy, které používají stylizaci dokumentárního filmu,
fungují nepřesvědčivě právě proto, že sice simulují jakousi autenticitu
roztřeseným obrazem ruční kamery a jinými konvencializovanými kódy, ale
nerespektují podstatu situace, kterou ukazují z neautentických kamerových
pozic.
Dokumentární film často zaujímá nestranné hledisko poněkud jiným způsobem,
než činí filmy hrané, zejména uvážíme-li scény autentické, nerekonstruované.
Nestranost hlediska je realizována nikoli z pozice všudypřítomného
a vševědoucího pozorovatele, který existuje jaksi nad či mimo zobrazovaný
(fikční) svět, ale právě naopak. Dokumentární film je pohledem jednoznačně
přítomného a nic nevědoucího svědka, který pozoruje dění. (Souvisí to se
způsobem, jakým vnímáme nefikční svět – nikoli jako smyšlenou hru fantazie,
ale jako svědectví o skutečnosti. Svět reprodukovaný v dokumentu existuje před
autorem a nezávisle na něm, svět fikce vzniká výhradně v důsledku tvůrčí
činnosti autora.) Příkladem takové dokumentární pozice svědka budiž např. filmy
direct cinema (Primárky, Salesman), filmy F. Wisemana a dalších. Nejde již o iluzi
fikční všudypřítomnosti, ale o iluzi konkrétně prožívané přítomnosti, bytí u toho.
Takový pozorovatel se spíše, než aby byl všudypřítomný a neviditelný, snaží být
vždy na správném místě. Jeho přítomnost ve scéně je však neodmyslitelná,
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přestože iluze filmu se snaží jeho existenci zastírat. A například Raymond
Depardon takové konkrétní pozorování fyzicky zpřítomňuje zachováním pohledů
a reakcí postav na kameru, divák se pak identifikuje s přítomným svědkem
scény. Kamera jsou divákovy oči a iluze filmu je iluzí bytí v sice
minulém, ale skutečném světě. Vševědoucnost a všudypřítomnost přináší lehkost
hry a odstup, divák dokumentárního filmu se však spíše stane zúčastněným
svědkem událostí. Až na výjimečné případy nemůže dokumentární film využívat
některých elementárních prostředků dramatizace fikce. Například těch,
ve kterých vyprávění poskytuje divákovi informace o budoucím vývoji děje, aniž
by tyto informace věděla také postava filmu, čímž je vytvářen pocit ohrožení
hlavního hrdiny (tedy typická pozice vševědoucího pozorovatele). Pokud ví divák
dokumentu více než postava, ví tak prostřednictvím přeskupení chronologie
a „budoucí“ události jsou už vlastně minulostí. Může tak sice vznikat pocit
ohrožení a napětí, výsledek ale je divákovi předem znám – na tomto principu
stojí dramatizace ve filmu Grizzly Man (viz str.21). K tomuto pro fikci typickému
triku (např. klasický příklad s časovanou bombou pod stolem, o které divák ví,
postavy však nikoli, a není jasné jak situace dopadne) nemůže v dokumentárním
filmu dojít z prostého důvodu – je-li si štáb vědom možného ohrožení postavy a
tedy mohl by takovou informaci nafilmovat (a později touto informací obdařit
diváka na úkor postavy), z pochopitelných důvodů bude postavu filmu, v tomto
případě skutečnou bytost ve skutečném světě, zajisté varovat. Příklad s přímým
ohrožením postavy je velmi křiklavý, tento princip ale samozřejmě platí i pro
méně zásadní informace. Koncept vševědoucího a všudypřítomného svědka je
tedy v dokumentárním filmu až na vzácné výjimky vyloučen.
V neposlední řadě je nutné poznamenat, že autorské hledisko či postoj
a hledisko formální nejsou zcela oddělitelné – svojí estetikou, svými formálními
volbami, reprezentuje autor nevyhnutelně i svůj postoj. Ačkoli mnozí autoři tento
fakt považují za podružný a volí proto jakousi univerzální estetiku s pošetilou
vírou v její objektivnost.

Poznámky ke kapitole č. 9:
1)
2)
3)
4)

GAUTHIER, G., Dokumentární film, jiná kinematografie, s. 345.
GAUTHIER, G., Dokumentární film, jiná kinematografie, s. 343.
Film byl natočen v roce 1968.
BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film, „It is not hard to find empirical
fault with the invisible-observer account. It must ignore many stylized techniques
which cannot correspond to optical processes (split screen, wipes, negative
filming, „impossible“ camera positions and movements.)“, s. 10.
5) BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film, „The invisible observer is not the
basis of film style but only one figure of style. The observer´s ubiquity, the
verisimilitude of perception, and the very sense that this filmed world could be
known indpendently – all are formal effects.“, s. 12.

41

10) Postava. Kdo jedná?

Obr. 8: Salesman

V rovině obecné narace bude postava dokumentárního filmu podléhat stejným
zákonitostem jako postava filmu hraného, ostatně o tom, že dokumentární
a hraný film jsou formálně spojité nádoby již byla několikrát řeč. Zcela evidentní
rozdíl je ale možno nalézt na úrovni scénáře. Zatímco tvůrce fikční postavy jí
přisuzuje takové vlastnosti a odhaluje je v takových chvílích, kdy to příběh a
téma vyžadují, autor dokumentárního filmu takovou šanci nemá. Nevytváří
novou postavu, ale poznává prostřednictvím filmu skutečné, již existující bytosti.
Proces náležící v hraném filmu spíše do fáze scénáře, je tak v dokumentárním
filmu doménou fáze střihu. Důležitou roli pro příběh zde samozřejmě hraje výběr
takové postavy nebo postav pro natáčení, umožňuje-li situace vůbec možnost
volby.
Postava fikčního světa je vždy nějak vymezena - buď jako kladná nebo
záporná, a nebo je vědomě prezentována jako nevyhraněná či proměnlivá.
V žánrových filmech pak budou pozice postav o to jasnější. V dokumentárním
filmu však postavu poznáváme z jejího autentického jednání, včetně jejích
výpovědí a autor pak takovou postavu prezentuje výběrem a skladbou těchto
situací a výpovědí, případně otázkami, které postavě klade. Může tak ovlivňovat
vlastnosti postav a hledisko, jakým na ně film nahlíží i přesto, že si postavy
zkrátka nemůže vymyslet. Na rozdíl od fikčního filmu musí ale autor rovněž
zohledňovat etický rozměr svých voleb, protože postavy jeho filmů jsou žijící,
skuteční lidé. Zajímavejší však bude ta specifická vlastnost fikce, že postava
fikčního světa „si není normálně vědoma bytí v příběhu monitorovaném
diskurzem.“1) Porušení tohoto pravidla fikčního světa je považováno za zcizující,
porušující efekt diegeze – v Godardově Bláznivém Petříčkovi se Pierot náhle otáčí
do kamery a promlouvá k publiku apod. Pohled do kamery je také používán jako
figura přisuzování nějaké zvláštní znalosti či utajeného záměru postavy –
postava, která se poohlédne do kamery může například lhát či mít něco za
lubem. Pohledy do kamery jsou v hraném filmu někdy žádoucí, je-li film nebo
jeho části stylizován jako dokumentární. Ve filmu Stevena Soderbergha Sex, lži a
video jsou použity pseudo-dokumentární výpovědi postav, protože natáčení
takových videí je součástí diegetického světa fikce.
Autor dokumentárního filmu stojí také před volbou, jež je často rozhodnutím
právě ve fázi střihu, zda nechat postavu reagovat na kameru či štáb,
být ve vzájemné interakci či naopak dodržovat pravidlo nenápadného
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pozorovatele, které napomáhá diegezi, iluzivnímu ponoření do paralelního světa.
Interakce postav se štábem filmu je v dokumentu formálně zcela přirozenou
(anketní film, interview apod.), což je situace v hraném filmu spíše výjimečná, je
to zřejmá, účelová stylizace. Zdá se, že postava dokumentárního filmu má své
specifické postavení vyplývající spíše ze samotné podstaty její existence – je
součástí aktuálního, nefikčního světa. Film ale i takovou postavu z aktuálního
světa vytrhává a umísťuje ji do světa iluze. Dokumentární narace totiž skutečný
svět rekonstruuje sice do textu nefikčního, ale rozhodně estetického, který má
ke skutečnosti vztah zprostředkování. I v dokumentárním filmu je tak možné se
jako divák identifikovat s postavou, přestože představuje reálnou bytost (často
dokonce takovou, která je již fyzicky po smrti), a přestože divák sdílí s postavami
stejný aktuální časo-prostor. Jde o specifický druh empatie, kdy se divák
neidentifikuje se skutečnou bytostí, jako spíše s iluzivním obrazem bytosti, jejíž
reálné existence si je vědom. Je to pomyslný kruh: stavba narativního fikčního
světa je nově konstruována podle pravidel pravděpodobnosti a kauzality
abstrahované ze skutečného světa, tím se mu snaží realisticky přiblížit, narace
dokumentární podléhá skutečnosti přímo, avšak snaží se vytvořit estetický tvar,
kterým se od skutečnosti vzdaluje a přibližuje se fikci – obě cesty přiléhájí
ke skutečnosti z opačné strany stejného kruhu.
Hledisko ve filmu, o kterém byla řeč v předchozí kapitole, nezaujímá pouze
autor, jeho kamera nebo vypravěč, ale také postava. (Chatman pro rozlišení
hlediska vypravěče a postavy navrhuje dva odlišné termíny, aby terminologické
zmatení pojmu hledisko vyřešil – názor pro vypravěče a filtr pro postavu.) Narace
hraného filmu plnohodnotně využívá figury pohledu postavy, aby vedla divákovu
pozornost a umožnila mu identifikovat se s postavou. Například technika
oddalování pohledu – vidíme postavu, jak se dívá, ale až do správné chvíle
nevidíme, co vidí – bude sloužit k vytváření očekávání. Někteří autoři dokonce na
možnostech manipulace s divákem prostřednictvím pohledu postavy staví svůj
styl (Hitchcock, ale i Haneke). Zahraniční terminologie používá pro označení
takového zaběru, který zastupuje pohled postavy, termín point of view shot
(zkráceně POV shot), v české terminologii se nejčastěji překládá jako subjektivní
záběr. „Subjektivita může být považována za specifickou instanci nebo úroveň
narace, kde vyprávění je přisuzováno postavě.“ 2) A také poněkud pragmatičtěji:
„Kdykoli se postava podívá – zaměří se na nějaký objekt – a my vidíme tento
objekt zájmu, existuje zde nevyhnutelně subjektivizace filmového prostoru.“ 3)
Chce-li autor dokumentárního filmu subjektivizovat fyzický pohled postavy, může
tak nejsnadněni činit tím, že postavě poskytne kameru k natáčení. Ve filmu
Grizzly Man vidíme celou řadu takových záběrů, ve který Treadwell pozoruje
okolní svět skrze hledáček své kamery. Subjektivní záběr však nutně nemusí
zastupovat pouze fyzický pohled ze správného úhlu, úhlu pohledu postavy, může
také vyjadřovat subjektivní, mentální stav postavy. Bordwell proto rozlišuje mezi
perceptual subjectivity a mental subjectivity (subjektivita vnímání/pohledu
a subjektivita mentální) a naraci pak shrnuje jako „proces, kterým syžet
prezentuje informace o fabuli divákovi. Tento proces zahrnuje vše od omezeného
po neomezený rozsah znalostí a proměnlivé úrovně subjektivity a objektivity.“ 4)
Formální technika subjektivizace pohledu, prostoru i času postavy (Chatmanův
filtr), je zejména způsobem, jak řídit divákovu pozornost a přimět ho k
identifikaci s postavou. Fiktivní film bude prostředků mentální subjektivizace,
rovněž také střídání objektivního a subjektivního hlediska, hojně využívat, je mu
tak umožněno pronikat do mysli postavy a zobrazovat její emoce, sny,
vzpomínky atd., tedy zobrazovat svět, jemuž fantazie meze neklade.
V dokumentárním filmu Farrebique vidíme přání a dokonce i sny postav, jde však
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pochopitelně o inscenaci - čistému dokumentárnímu filmu jsou tyto elementární
prostředky fikce odepřeny.
Existuje však také technika subjektivizace, kterou Branigan pojmenovává jako
methaphorical point of view. Znamená, že záběr sice není vyjádřením fyzického
pohledu postavy, ale nějakým způsobem přeci jen reprezentuje subjektivitu
postavy, a postava dokonce muže být v takovém záběru paradoxně sama
přítomna. Hledisko postavy je přejímáno do diskurzu, obraz je viděn doslova
skrze filtr postavy. Takovou techniku je možno vidět například ve filmu Lucie
Králové a Miloslava Nováka Zlopověstné dítě. Obrazy jsou stylizovány podle
vnitřního světa hrdiny, k němuž máme přístup skrze sny, které vypráví
a prostřednictvím knihy, kterou napsal. Podobnou snovou, pro dokumentární film
extrémní filtraci používá Novák také ve svém filmu Mír s tuleni. Je ale zřejmé,
že takového metaforického subjektivního pohledu je v dokumentárním filmu
možno dosáhnout pouze inscenací či rekonstrukcí událostí, zkrátka nějakou
vnější stylizací předsnímací reality. Jen težko je možno např. snové scény
postavy považovat za autentické vidění postavy, nemůžeme však takové stylizace
z dokumentárního filmu kategoricky vylučovat, připustíme-li, že i dokumentární
film může využívat fiktivních obrazů.
Ve filmu Bezúčelná procházka Martiny Kudláček je možno vidět vhodné příklady
toho, jak autor dokumentárního filmu může reflektovat filmovanou osobnost
formálními prostředky – půjde o typické přejímání hlediska postavy do diskurzu
filmu. Autorka filmu stylizuje formu svého filmu podle myšlenek a tvůrčích
přístupů své postavy, rovnež filmaře Alexandra Hammida. Film uvozují záběry
z procházky po New Yorku, stylizujíce se do vizuality stěžejního Hammidova díla.
Převážná část filmu je němá, protože jak sám Hammid ve filmu říká: „Chcete
abych mluvil o sobě, ale já nerad mluvím. Vyjadřuji se vždy obrazy, jinak mám
rád ticho.“ Autorka toto Hammidovo přesvědčení reflektuje právě stylizací formy
svého filmu, forma filmu je tak v souladu jeho obsahem.
Pro dokumentární film, kterému je odepřena velká část prostředků
subjektivizace, bude také typická tzv. „centralizace bez filtrace“, to co Chatman
nazývá ohniskem zájmu. Vyprávění nebude explicitně, například subjektivně,
stylizované či filtrované, ale bude centrovat svoji pozornost např. na hlavní
postavu tak, že scény budou prezentovány z pozice ohniska zájmu postavy. Toho
lze dosáhnout pouze střihem, bez použití stylizované filtrace či pronikání do
subjektu postavy (vnitřní monolog apod.). Důvodem častého využívaní takové
techniky je právě nemožnost dokumentu vyjadřovat explicitně vnitřní stavy
postavy a samozřejmě také fakt, že k odhalování významu materiálu dochází
spíše ve fázi střihu než během vlastního natáčení. Film Salesman bratří
Mayslesových vypráví o podomním obchodníkovi s Biblemi Paulu Brennanovi.
Skladba filmu se opakovaně vrací ke scéně velké schůze obchodníků s Biblemi,
střihem je však z mnoha upřednostňován právě jeden obchodník. Brennan je
nejdříve se svými kolegy v hotelové místnosti, scéna končí dlouhým polocelkem
Brennana, přičemž je podtažen zvuk z následující scény schůze, konkrétně projev
nadřízeného, ten pak pokračuje i v dalším záběru, detailním pohledu
na Brennana, tentokrát již na schůzi, a odjezdem transfokátoru do celku
místnosti zaplněnené dalšími prodejci. Během motivujícího projevu se vracíme
k detailu zamyšleného Brennana a ještě jednou na závěr scény v záběru,
kdy náruživě tleská. Těmito způsoby, tedy zejména přesahováním zvuku z jiných
scén do záběrů hlavní postavy, dosahují Mayslesové vytváření pozice Brennanova
ohniska zájmu, celý film pak divák vnímá soustavně prizmatem postavy, aniž by
došlo k nějaké explicitní subjektivní stylizaci (ať už subjektivitě pohledu
či subjektivitě mentální). Zde je nutno poznamenat, že ve filmu nejsou žádné
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osobní výpovědi pro kameru ani komentáře, které často v dokumentárních
filmech přímo určují hledisko postavy, ale naopak, vše co slyšíme a vidíme, jsou
skutečné situace. Za pomoci paralelní skladby pak Mayslesové dosahují jakési
falešné subjektivity, či pevněji uchopeného ohniska zájmu postavy, pouze
skladbou dvou situací. Brennan jede zamyšlen v kupé vlaku, opakovaně se
paralelně stříhá do scény schůze, resp. do obrazů jednotlivých obchodníků, a to
tak, že zvuk projevů je podtahován a přetahován do obrazů Brennana sledujícího
ubíhající krajinu, současně je zvuk jedoucího vlaku slyšet kontinuálně ve scénách
schůze. Slova obchodníků se tak nejen odehrávají ve skutečnosti, ale podléhají i
implikovanému Brennanovu hodnocení, jakoby je sám promýšlel a porovnával ve
své hlavě. Optimistický projev mladého, nadšeného obchodníka je pak v
kontrastu se zkroušeným, zahloubaným padesátníkem Brennanem ve vlaku.
Zatímco realizace nestranného pozorovatele v dokumentárním filmu přináší
od postav odstup a divákovi možnost identifikovat se s implikovaným svědkem,
techniky subjektivizace pohledu, POV shot, metaforický subjektivní záběr a tzv.
centralizace bez filtrace (ohnisko zájmu) umožňují divákovi dokumentárního
filmu identifikovat se s postavou. Na jedné straně stojí identifikace s pohledem
kamery (svědka), na straně opačné identifikace s prožitkem postavy.
Postava a narace jsou neoddělitelné – právě změna a vývoj postavy (objektu)
je tím, co značí čas a určuje naraci. V již citovaném filmu Salesman je obchodník
Brennan postavou nejen proto, že je prostě nejvíce vidět, ale zejména proto,
že prochází vývojem, je ztělesněním narace. Ostatní vedlejší postavy, Brennanovi
kolegové, jsou důsledně drženi stranou jakékoli změny, od začátku do konce
filmu jsou stejní. Brennan je nejdříve exponován pouze jako jeden z prodejců,
brzy je však na něj soustředěna veškerá pozornost. Poznáváme Brennana jako
optimistu a vtipálka, který si během cest v autě prozpěvuje a to i přesto,
že venku sněží a on stále nemůže nic prodat. Zatímco ostatní prodejci jsou
úspěšní, Brennan stále neprodává a postupně svůj optimismus ztrácí. Čím déle je
Brennan neúspěšný, tím více si všímáme úspěchů ostatních prodejců, jejichž linie
jsou paralelně stříhány s linií hlavní postavy. Brennanovo outsiderství
je vyhroceno v kontrastu s vyhlášením ocenění pro nejlepšího prodejce.
Na povrch vyplouvá Brennanova nespokojenost, a i když nakonec zaznamenává
alespoň dílčí úspěch, vzápětí mu dochází trpělivost zcela – výbuch zloby přichází
po další zbytečné cestě za zákazníkem. Nakonec už se nestydí dát své rozhořčení
najevo ani před samotnými zákazníky. V závěrečné scéně zahořklý Brennan balí
kufry a se svojí kariérou prodavače Biblí končí.
Autoři filmu vytvořili příběh tím, že cíleným výběrem, volbou pořadí scén
a způsobem střihu natočených scén vybudovali postavu a její vývoj, vytvořili
estetický tvar, který má začátek, prostředek a konec, ačkoli skutečnost sama
zůstává neukončená (Brennan propadne alkoholu a čeká ho rozvod). Způsobem,
jakým materiál zpracovali v narativní syžet, vytvořili nejen dokument absurdní
doby, ve které je prodej Bible byznysem, ale rovněž příběh stárnoucího muže,
který vyhořel a zcyničtěl.
Zatímco fikce je estetickým tvarem, který je plně pod kontrolou autora
a postavy v ní jednají podle autorovy vůle, nalézt ve skutečném světě ucelený
dramatický tvar, který by „fungoval“, je pro autora dokumentárního filmu
o to težší, že není v jeho silách předvídat vývoj situací a být s kamerou přítomen
vždy, kdy by bylo třeba. Je tedy ve fázi střihu klíčové, rozhodne-li se autor
pro narativ, pečlivě analyzovat nasnímané dění, správným výběrem a seřazením
narativní vazby objevit a „překážky“ kladené skutečností kompenzovat
či přesáhnout.
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Poznámky ke kapitole č. 10:
1) CHATMAN, S., Dohodnuté termíny, s. 146.
2) BRANIGAN, E., In STAM, R., BUROYNE, R., FLITTERMAN-LEWIS, S., New
vocabularies in film semiotics, „Subjectivity may be conceived as a specific
instance or level of narration where the telling is attributed to a character.“, s. 87.
3) BRANIGAN, E., In STAM, R., BUROYNE, R., FLITTERMAN-LEWIS, S., New
vocabularies in film semiotics, „Whenever a character glances – fastens upon
an object – and we see the object of that glance, there exists an inevitable
subjectivization of film space.“, s. 87
4) BORDWELL, D., THOPMSON, K., Film Art: An Introduction, „ (...) process by which
the plot presents story information to the spectator. This proces may shift
between restricted and unrestricted ranges of knowledge and varying degrees of
subjectivity and objectivity.“ s. 86.
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11) Závěr
Obecná naratologie je aplikovatelná i v naraci dokumentárního filmu, což může
dobře sloužit praxi – je možno analyzovat a pojmenovat problémy, se kterými se
narace dokumentárního filmu potýká a které vyplývají z přímého vztahu
ke skutečnosti, nemožnosti volně fabulovat. Polehčující okolností je fakt, že je
divák k vyprávění dokumentárního filmu tolerantnější v tom smyslu, že si klade
jiné nároky – spíše než účinně vystavěné, napínavé drama a s tím spojený
prožitek oceňuje fakt, že sleduje příběh skutečný a reálnost takového vyprávění
je pro něj nenahraditelná a jedinečná. Skutečnost je tak silná, že často
z estetického hlediska i nepovedené filmy (například špatně vyprávěné) jsou
přijímány prostě proto, že ukazují nějakou zajímavou událost a informují tak
o světě, který žijeme. Umění však jen težko vystačí s takovou prostou registrací
skutečnosti bez reflexe.
Dokumentární film nabízí široké spektrum metod, avšak žádná z metod
dokumentu není nutně cizí filmu hranému a ani naopak. Problematičnost pojmu
dokumentární film navíc celou situaci ještě více komplikuje. Za nejvhodnější
nástroj považuji rozpoznávat míru fikčnosti, kdy právě specifický, nefikční vztah
ke skutečnosti bude možným klíčem k uchopení jedinečnosti narace a střihové
skladby dokumentárního filmu.
Posun, který narace dokumentárního filmu činí vůči naraci fikční, vychází právě
ze vztahu ke skutečnému světu. Narace podléhá pravdivostnímu hodnocení,
je zpětně ověřitelná a autor takového filmu může lhát (zatímco ve světě fikčním
je tato otázka irelevantní). Z toho vyplývá specifická role autora dokumentárního
filmu, který svůj postoj nabízí divákovi k posouzení a takového autora bude
příměji zastupovat autor implikovaný. Aby autoři svůj postoj ke skutečnosti
učinili transparentnější a současně se přiblížili divákovi (a tedy implikovanému
autorovi) budou často používat formy heterodiegetického i homodiegetického
vypravěče či budou dokonce postavami svých filmů. Některá hlediska, v užším
smyslu slova jako pohledy, jsou dokumentárnímu filmu odepřena a rovněž
některé prostředky dramatizace pro fikci běžné, nebude možno v dokumentu
realizovat z logiky vztahu ke skutečnosti. Všudypřítomný a vševědoucí
pozorovatel (fikce) bude spíše něvědoucím a jednoznačně přítomným svědkem
(skutečnosti). Bude-li narace dokumentu chtít oslabit pozici svědka a jeho
neutralitu aniž by došlo k inscenaci či umělé stylizaci, bude tak činit snahami
o identifikaci s postavou zejména technikou centralizace bez filtrace (ohniskem
zájmu). Postava filmu pak bude tím, co ztělesňuje naraci, co prezentuje průběh
času. Naraci v užším smyslu - narativ, bude od ostatních textových typů,
argumentu a deskripce, odlišovat právě časovost. Schopnost rozlišit tyto textové
typy může střihačovi pomoci realizovat syžet tak, aby přesně vyjadřoval autorův
záměr a realizoval jeho cíl. Stavba narace v dokumentárním filmu je totiž
pro střihače složitější a zajímavější v několika aspektech. Dokument střídá
a kombinuje textové typy – popisuje, argumentuje a vypráví. Střihač se také
musí vypořádat s chybějícími částmi příběhu, s tím, co nebylo natočeno. Musí
nalézt ve skutečnosti estetický tvar, který bude ukončený. Musí nalézt vývoj,
změnu a to i v případě, kdy se zdá, že k žádné výrazné změně v životě postavy
nedošlo – jedině tak může vyjádřit téma. Musí toto téma v materiálu nalézt
a obnažit.
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