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Jaká normalizace?
Několik poznámek o (ne)normalizaci filmové a televizní tvorby

P e t r Ko pa l

Totalitní režimy se sice opíraly o represivní prostředky, stály však rovněž na
přesvědčení a víře, na (pseudo)náboženské imaginaci, jež byla přitom v zásadě
totožná s filmovou propagandou, tedy s „nejdůležitějším uměním“. Na druhou
stranu, filmová tvorba vždy fungovala jako poměrně spolehlivý indikátor
společenské atmosféry. V našich dějinách je zvláště názorným příkladem
sinusoida 50. a 60. léta: stalinské počátky, krátké „tání“ ve druhé polovině
50. let, opětovné „zmrazení“ v roce 1959, nicméně již záhy poté, asi od roku
1964, nástup filmové nové vlny. A pak normalizace. Jaké bylo toto období,
zabírající plné dvě dekády?
1
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Americký filmový teoretik Bill Nichols
ve své rané práci věnované vztahu
ideologie a obrazu napsal v roce 1981:
Společnost bude poznávána skrze svá
díla. Její díla dodávají reprezentace, jimiž
společnost svědčí o své vlastní existenci.
Reprezentace poskytují ideologii látku
k zavedení imaginárního vztahu k reálným
podmínkám existence. Avšak tyto repre-

zentace jsou samy produktem reálných
podmínek existence.3 Tuto tezi o interaktivním vztahu společnosti a jejích
idejí, resp. obrazů můžeme nepochybně
vztáhnout rovněž na normalizaci a její
audiovizuální re-prezentace.
Povšimněme si několika fenoménů,
které normalizační filmovou a televizní tvorbu charakterizují. Pozornost

zasluhuje už onen dvojí druh stěžejních médií: film a televize.

Televize
Martin Štoll ve své nejnovější knize
pojednává mimo jiné o zrození televizního národa: Zároveň si dovoluji,
inspirován názvem klasického filmu

1	V historicko-politologické literatuře jsou moderní totalitní ideologie běžně označovány jako „politická náboženství“. Termín, už od sklonku 30. let zaváděný americkým politickým filozofem rakouského původu Ericem Voegelinem, se ujal právě pro vystižení religiózní podstaty, povahy a přitažlivosti totalitních ideologií. Srov. KOPAL, Petr: Imaginace (stalinské) totality. Filmová propaganda jako historický
problém. In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Casablanca – ÚSTR, Praha 2012,
s. 227–265 (zde také přehled základní literatury). RUPNIK, Jacques: Intelektuálové a moc v Československu. Soudobé dějiny, 1994,
roč. 1, č. 4–5, s. 540–550, zde s. 541: Vítězství a trvající moc českého stalinismu (a na druhé straně slabý odpor proti němu) nelze přičítat jedině
teroru po roce 1948, nýbrž především tomu, že komunisté ovládli ve státě víc než pouze mocenský aparát; ovládli také systém hodnot, symbolickou
strukturu smyslu v očích jedinců i celé společnosti. Zrod „státotvorného intelektuála“, zaměňujícího pravdu s politickou účelností, nebyl v Československu jen výsledkem teroru, ale také „přesvědčení“. Rupnik v této souvislosti hovoří o intelektuálech okouzlených „novou vírou“ přicházející z Východu. Film sehrál v procesu „okouzlení“ dosti podstatnou roli. Intelektuálové přitom nebyli jen pasivními recipienty, nýbrž samozřejmě také účinkovali jako přesvědčení a ochotní tvůrci filmové propagandy; stáli „na správné straně barikády“ za kamerou.
2	Nástup normalizace se sice vyznačoval zásadními a rozsáhlými personálními obměnami, čistkami, nezbytnými prověrkovými komisemi, utažením kontroly a cenzury ve Filmovém studiu Barrandov (jehož ředitelem se stal Miloslav Fábera a ústředním dramaturgem
Ludvík Toman) i v Československé televizi (pod novým ředitelem Janem Zelenkou), propagandistickou kampaní proti Pražskému jaru,
jeho protagonistům... Není však pochyb o tom, že také úloha represe (původního třídního boje, stalinského teroru) jako pilíře a podstaty režimu procházela svým vývojem. V normalizačním konsenzu mezi režimem a (většinovou) společností mělo být otevřené násilí
omezeno a odsunuto z dohledu jako destabilizační exces (viz Poučení z krizového vývoje). Srov. KOLÁŘ, Pavel – PULLMANN, Michal: Klid
k práci, holé ruce a konec našeho komunismu. MF Dnes – Víkend, Kavárna, 18.–19. 5. 2013, s. 32–36 (ovšem se slabšími tezemi stran
fyzického násilí jako filmového tématu za normalizace).
3	NICHOLS, Bill: Ideology and the Image. Social Representation in the Cinema and Other Media. Indiana University Press, Bloomington 1981, s. 290.
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Davida Warka Griffitha Zrození národa (The Birth of a Nation, 1915), zavést
novotvar televizní národ, kterým označuji nejen skutečné televizní diváky po
zavedení vysílání, ale též diváky potenciální a metaforicky i celou společnost
všech národností obývajících území
Československa.4 Štoll klade možný
bod zrodu „televizního národa“ k roku
1961, kdy ČST vykazovala již milion
koncesionářů.5 Představitelé režimu
si byli od začátku velmi dobře vědomi
propagandistického potenciálu nového média. Televize se měla vedle filmu
stát nejdůležitější hlásnou troubou
komunistické ideologie. (Dokument
ÚV KSČ O současném stavu a nových
úlohách ČST z 24. 5. 1960: Slova V. I.
Lenina, která svého času řekl o filmu – že
je pro nás nejdůležitější ze všech umění
– můžeme dnes plným právem použít též
na televizi.6) Jenže zanedlouho zklame režim jeho vlastní „think tank“,
intelektuální elita, která své kritické
postoje dá nejzřetelněji najevo prostřednictvím filmu (plejáda mladých
dramaturgů, scenáristů a režisérů),
ale i v publicistických pořadech ČST.
Faktem je, že od 60. let začínala televize ve společnosti hrát stále významnější, vlivnější roli. Na druhou stranu,
v roce 1961 byla pořád ještě „batoletem“ (etapu 1953–1959 nazval Štoll
Od kojence k batoleti); vždyť teprve
v roce 1959 se vymanila z područí
rozhlasu a získala na něm plnou mediální, resp. institucionálně-organizační autonomii. Domnívám se tedy,
že hovořit v tomto období o „televizním

národu“ je předčasné. Jakkoli samotnou myšlenku „televizního národa“
pokládám za nosnou a oprávněnou.
„Televizní národ“ je ve skutečnosti plodem normalizace. V polovině
70. let vlastnila televizor již téměř
každá domácnost, začalo pravidelné
barevné vysílání na obou programech
(od 9. 5. 1975) a „bedna“ se stala vážným konkurentem kina, klasického
filmu. Komunisté transformovali svou
ideologii především do televizního
seriálového příběhu.7 A nelze popřít,
že si získali pozornost divácké obce
– „televizního národa“: Ztichlé večerní sídliště unifikovaně bliká v rytmu
televizní obrazovky, lidé zapomněli na
realitu a odešli „jinam“, do lépe obyvatelného světa televizního seriálu. Všichni
přitom konzumují stejný příběh, který
se ještě následně promítne do jejich
reálných sociálních aktivit jako téma
ke konverzaci. Stačí se jen zvednout
z pohodlné sedací soupravy obývacího
pokoje, pohlédnout z okna paneláku
a člověku se nabídne odvrácená tvář
televizní reality normalizace. Tento
svět je však složitější a skrývá v sobě
mnoho problémů, které vyžadují řešení
a odpovědné postoje. Případné občanské
aktivity však s sebou nesou důsledky,
pod jejichž tíhou většina uniká zpět do
prostoru soukromí, do nenáročné televizní reality a přijímá pasivní roli diváka.8
Mnohé národy v minulosti prokázaly
vytříbený smysl pro nereálnou realitu, zpravidla spočívající v substituci
problematického dneška myticko-heroickým bezčasím/dávnověkem.

Už v polovině 19. století učinili čeští
obrozenci z tehdejší politické nouze jedinou myslitelnou ctnost – národ stojící
na jazykově-kulturních základech, národ „silný duchem“ a „bohatý dějinami“.
(Podle německého vzoru: Na počátku
19. století se Němci, bezmocní v konfrontaci s Napoleonovými armádami,
prohlásili „národem básníků a filozofů“.) Aneb: od obrozenecké historické
imaginace k normalizačnímu „matrixu“... Jedním z tvůrců této „virtuální“
reality – a „otců“, či spíše „porodníků“
„televizního národa“ – se přitom jeví
být scenárista Jaroslav Dietl.9
V prvních normalizačních letech
se programová skladba ČST vyzna
čovala překvapivou bezkoncepčností.
Nad striktně ideologickou linií, která
– i v důsledku rozsáhlých personálních
čistek – vedla k neatraktivnímu programu a nízké sledovanosti zpravodajství,
nakonec zvítězil pragmatický přístup
(Jana Zelenky), kladoucí větší důraz
na dramatickou tvorbu (seriály) a na
vyváženost zábavního a politického
vysílání. Jak ve své knize Zelinář a jeho
televize výstižně napsala americká
historička s českými kořeny Paulina
Bren: Co se týče očekávání, začínala
se socialistická společnost podobat té
kapitalistické, a to především v otázce
očekávání spojeného se spotřebou – jak
u zboží, tak u zábavy.10
Film a televize řešily po nástupu
normalizace své vlastní problémy.
Obě stěžejní média se potřebovala,
ale svým vzájemným působením si
často spíše komplikovala život. Už

4	ŠTOLL, Martin: 1. 5. 1953. Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa. Havran, Praha 2011, s. 8.
5	Tamtéž, s. 177–188.
6	Usnesení ústředního výboru KSČ o stavu a nových úkolech Československé televize. Život strany (časopis ÚV KSČ), 1960, č. 12, červen
1960, s. 735.
7	Vzhledem k počáteční nízké sledovanosti zpravodajství. Srov. BREN, Paulina: The Greengrocer and His TV. The Culture of Communism
after the 1968 Prague Spring. Cornell University Press, Ithaca – London 2010.
8	ČINÁTL, Kamil: Televizní realita normalizace a její ideologický kód. Obrazy zla v normalizačních seriálech a ve filmu. In: KOPAL, Petr
(ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 248.
9	Historik František Palacký, autor slavných Dějin národu českého v Čechách a v Moravě (první díl vyšel v roce 1848) byl nazýván „otcem
národa“ (tedy moderního českého národa). K Palackého historické imaginaci viz ČINÁTL, Kamil: Dějiny a vyprávění. Argo, Praha 2011.
Co je to Matrix? Popkulturní fenomén, resp. hollywoodský trhák bratrů Wachowských z roku 1999. Zkrátka: film. Zároveň ovšem film,
který pokládá uvedenou otázku a podle něhož je Matrix umělý čili virtuální svět. Je to svět, který ti strčili před oči, abys neviděl pravdu.
Zkrátka: Manipulace.
10	BREN, Paulina: The Greengrocer and His TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, s. 120.
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Stíny horkého léta (1977, režie František Vláčil). Jedno z nadprůměrných děl normalizační kinematografie. Žánr? Eastern.
od přelomu 50. a 60. let se totiž stále
zřetelněji projevovala specifičnost
i moc televize. 11 Zkrátka, máme zde
mediální kooperaci/koexistenci, ale
i konkurenci (aniž bychom tento jev
a vztah dále zkoumali či rozebírali).

Slováci
V daném kontextu musíme samozřejmě hned přispěchat s česko-slovenskou konkurencí. Jak zřetelně ukázal
zejména slovenský pokus o národní
historický velkofilm ve druhé polovině
80. let, totiž ambiciózní projekt Velká
Morava (po radikálních škrtech měl
přijít na 105 milionů Kčs!), který byl
přitom původně zamýšlen jako federální koprodukce Koliby, Barrandova
a Gottwaldova (navíc se počítalo i s televizní verzí), slovenská kinematografie byla specifická. Což v daném případě znamenalo, že ani Jiří Purš jako

ředitel Československého filmu nemohl
Slovákům jejich velkomoravskou trilogii, těšící se podpoře ÚV KSS, s. Lenárta a ostatních nejvyšších činitelů,
oficiálně zakázat.12 Z Puršovy iniciativy začal být dokonce připravován jakýsi antiprojekt. V chystaném filmovém souboji mohlo velkomoravské
téma posloužit jako ostrá nacionální
munice. Místo toho se Purš rozhodl
pro střízlivý, populárně-naučný pohled,
byť zaměřený na Čechy jako nástupnický stát Velké Moravy. Je ovšem
otázkou, do jaké míry byl onen trucpodnik vůbec míněn vážně.13
Specifičnost slovenské kinematografie měla pevný legislativně-institucionální základ, a to díky Ústavnímu
zákonu o československé federaci,
vydanému Národním shromážděním Československé socialistické
republiky 27. 10. 1968 a vstoupivšímu
v platnost 1. 1. 1969. Odlišná struktura

slovenského filmu fakticky znamenala
i jiný průběh normalizace.14

Žánry a škrty
Celkovou rozbujelost filmové tvorby
v letech 1970–1989 provázela nezanedbatelná žánrová pestrost.15 Naopak
redukci, nejen kvantitativní, ale i kvalitativní, způsobovaly časté cenzurní
zásahy, škrty. Výjimkou nebylo ani vypouštění podstatných dějových pasáží.
Takovým postupem se ovšem dalo
snadno dosáhnout i zcela nového výsledného tvaru, totiž buď nesrozumitelného
slepence jakýchsi obrazů a výjevů, nebo
naopak úžasné postmoderní koláže
(ačkoli protiklady se někdy opravdu
přitahují). Cenzoři se drželi svých „ideo
vě-uměleckých“ hledisek, zatímco na
prosté (normální) srozumitelnosti a podobných detailech, zkrátka na divácích,
jim zase tolik nezáleželo.16 Nemalou míru

11	BAUER, Šimon: Televize jako prostředek subvencování kinematografie. Vývoj smluvního rámce Československé televize a Československého státního filmu z hlediska distribučních vztahů v letech 1953–1960. In: SKOPAL, Pavel (ed.): Naplánovaná kinematografie. Český
filmový průmysl 1945–1960. Academia, Praha 2012, s. 468–527.
12	Viz následující pozn.
13	KOPAL, Petr: Filmový projekt Velká Morava. Příklad komunistického nacionalismu. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 3, s. 55–63.
14	Není zde prostor k rozebírání daného fenoménu, který byl ostatně doceněn poměrně nedávno – i zásluhou vědecké konference, jež se
uskutečnila koncem roku 2011 v Bratislavě a z níž je k dispozici cenný výstup v podobě monotematického čísla slovenského filmologického periodika: Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2012, č. 1, Normalizácia.
15	Srov. Český hraný film V. 1971–1980. NFA, Praha 2007; Český hraný film VI. 1981–1993. NFA, Praha 2010.
16	Příklad z počátku normalizace, kdy se vlády na Barrandově ujal ústřední dramaturg Ludvík Toman (od 1. 10. 1969): Jiří Krejčík měl film
Podezření […], což byl příběh, jak se židovská žena, která přežila koncentrák, vrací do Prahy jako manželka diplomata a pozná tady vysoce
postaveného člověka, který v tom koncentráku dělal kápa. A tohle Toman dostal a řekl: „Dobře, ať to Krejčík natočí. Ale nesmí to být o Židech.“
Čímž to samozřejmě ztratilo veškerý smysl! Kdo se na ten film pak díval, tak si říkal, jestli se ti tvůrci zbláznili, nebo co... Srov. HULÍK, Štěpán:
Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Academia, Praha 2011, s. 313–314. Citovaná
slova dramaturgyně Marcely Pittermannové lze doplnit vzpomínkou samotného režiséra: V roce 1972 jsem připravoval film Podezření.
Námět vycházel ze skutečné události. Izraelský velvyslanec pátrající po uprchlých nacistických zločincích se cestou z Polska zastaví se svou
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osobitosti a nezávislosti si dokázala ve
své tvorbě uchovat Věra Chytilová,17
i díky ambicím ředitele Krátkého filmu
(a bývalého důstojníka Státní bezpečnosti) Kamila Pixy, umocněným jeho
averzí k vedoucím představitelům Československého filmu a Filmového studia
Barrandov.18 Za pozornost dále stojí např.
některé snímky Juraje Herze, především
Petrolejové lampy (1971). Z tvorby Františka Vláčila zmiňme Stíny horkého léta
(1977). Jiří Krejčík natočil Božskou Emu
(1979). Jistou kvalitu nepostrádala tvorba pro děti, kde vynikali zvláště Karel
Kachyňa (např. Už zase skáču přes kaluže z roku 1970) a Věra Plívová-Šimková
(hlavně Páni kluci z roku 1975). Dodnes
populární jsou zejména pohádky (např.
Tři oříšky pro popelku Václava Vorlíčka
z roku 1973)19 a komedie (např. Vesničko
má středisková Jiřího Menzela z roku
1985 nebo o tři roky mladší rodinná
komedie Marie Poledňákové S tebou mě
baví svět, která zvítězila v nedávném
diváckém hlasování o „veselohru století“; nelze nezmínit ani vskutku výborné
komedie-parodie Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského Adéla ještě nevečeřela
a Tajemství hradu v Karpatech z let 1977,
resp. 1981). I z tohoto jen velmi hrubého

nástinu, zmiňujícího vliv cenzurních
škrtů, ale i žánrovou pestrost, je zřejmé,
že normalizační kinematografie připomíná poněkud bizarní monstrum, pro
něž se ona často zmiňovaná „šedivost“
zdá být charakteristikou víceméně nepřesnou (a tím i nespravedlivou).20 Dodejme, že celkovou bizarnost ještě
umocňovaly koprodukce, při jejichž
realizaci šlo především o splnění politické zakázky (viz např. československo-kazašský snímek s příznačným názvem
Revue na zakázku z roku 1982).

Tvůrci
Normalizační kinematografie vstřebala neskutečné množství „divných pavouků“, nevyjímaje bývalé důstojníky
Státní bezpečnosti. Klíčovou kvalifikací pro kariéru filmového tvůrce byla
politická spolehlivost. „Dobří soudruzi“, jimž nechyběly příslušné umělecké
ambice, se uplatňovali jako autoři
námětů nebo scénářů, ale i jako režiséři. Tato praxe se pak samozřejmě
podepisovala na jednotlivých dílech,
potažmo na celé kinematografii. Jinak
řečeno, bizarní monstrum se stávalo
ještě bizarnějším.

V pozadí filmů Karla Steklého kri-
tizujících Pražské jaro, z nichž nejtrapnější (a tím i nejznámější) je satira o mluvícím hrochovi (jenž spolkl
„pomýleného“ úředníka Hrocha), stál
patrně Miroslav Müller, tajemník
a vedoucí oddělení kultury ÚV KSČ
(1972–1989), který mimochodem své
pokusy o beletrii publikoval zpravidla
pod pseudonymem Miroslav Kapek.
S tímto politikem a „spisovatelem“
uzavřel Steklý „podivné přátelství“.
Bez mocného ochránce by měl proti
mladším a dravějším členům barrandovské „smečky“ jen malou šanci
(Steklý byl ročník 1903). Paradoxní
je, že filmy „normalizační trilogie“
(Hroch, Za volantem nepřítel a Tam,
kde hnízdí čápi), které Steklý natočil
v letech 1973–1975, byly v době svého
vzniku vlastně již nechtěným dítětem,
přenošeným, dalo by se též říci (navíc
fyzicky deformovaným – zčásti připomínalo „hrošího muže“ – a mentálně
zaostalým). Propagandistická kampaň
proti protagonistům a stoupencům
Pražského jara totiž utichla koncem
roku 1970 (nejpozději na jaře 1971). Po
přijetí Poučení z krizového vývoje, obecně závazného klíčového dokumentu

manželkou v Praze. Ubytují se v hotelu a on odejde k holiči. A zmizí. Najdou ho až za několik dní utopeného ve Vltavě. Jeho manželka, Židovka,
která přežila koncentrační tábor, začne na vlastní pěst pátrat po tom, co se opravdu stalo. Na Tomanův příkaz jsme ovšem z toho velvyslanectví
museli udělat velvyslanectví blíže neurčeného frankofonního státu a židovský motiv jsme museli zcela opustit. Tím ten film ztratil z větší části
smysl. Tamtéž, s. 173–174.
17	
Hra o jablko (1976), Panelstory (1979), Kalamita (1981), Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983), Vlčí bouda (1986), Šašek a královna (1987),
Kopytem sem, kopytem tam (1988).
18	V. Chytilová, postižená několikaletou pracovní distancí, se k režii vrátila celovečerní Hrou o jablko, kterou natočila v Krátkém filmu.
Později tu realizovala ještě Faunovo velmi pozdní odpoledne a dokument Čas je neúprosný (1978). V Pixově „království“ získali pracovní
uplatnění i další odstavení režiséři (spojovaní s „novou vlnou“): Drahomíra Vihanová, Antonín Máša, Zdeněk Sirový, Ivan Renč, Petr
Tuček či František Vláčil.
19	V letošní anketě Nejlepší večerníček zvítězily Krkonošské pohádky (1974, režie Věra Jordánová). Moralizující odsudek od Mirky Spáčilové (Hajnej, Anče, na Hrad! Večerníčky ukázaly, jak Česko volí. MF Dnes, 11. 2. 2013, viz http://kultura.idnes.cz/vecernicek-a-anketa-0oi-/
televize.aspx?c=A130211_095750_televize_jaz, citováno k 10. 9. 2013) nezní úplně přesvědčivě, už vzhledem k tomu, co sama autorka
psala za normalizace. Srov. RŮŽIČKA, Daniel: Gottwald byl pro nás zkouškou dospělosti. In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.):
Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus, s. 551.
20	Tradiční spojení „šedivá normalizace“ je běžně vztahované i na její kinematografii (zvláště 70. let). Časté je ve výpovědích pamětníků (filmových tvůrců), kteří byli normalizací profesně a existenčně postiženi (např. Jiří Menzel hovoří o společenské atmosféře
70. let jako o „šedivé mlze“). Trnitou cestu šedivým pásmem mapuje (takto začíná anonce ČT) dokumentární seriál Těžká léta československého filmu 1969–1989, Česká televize 2013. Za zmínku snad stojí i šedivá barva 5. svazku reprezentativní filmografické publikace
Český hraný film V. 1971–1980 (viz pozn. 15); jedná se totiž o záměrnou symboliku (díl věnovaný 60. letům je zelený, 50. léta jsou rudá,
„protektorátní“ svazek má barvu hnědou). Zatím nečetným odborným pracím o normalizační kinematografii však nelze upřít snahu
o postižení vývoje, proměn, vln. Viz LUKEŠ, Jan: Pád, vzestup a nejistota. Český film 1970–1996. Iluminace, 1997, roč. 9, č. 1, s. 53–81;
BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír: Normalizační film. Cinepur, 2002, roč. 11, č. 21, s. 6–11.
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Hroch (1973, režie Karel Steklý). Hroch sežral (úředníka) Hrocha aneb parodie na protagonisty (a „pomýlené“ oběti) Pražského jara.
normalizace, se Pražské jaro stalo
v podstatě tabuizovaným tématem,
odsouzeným k zapomnění: I negativní
připomínání politických protivníků bylo
uznáním existence opozice a narušovalo
tak budovaný obraz takřka stoprocentní podpory normalizačních politiků.21
M. Müller (jako autor námětu je
v titulcích uveden pouze u druhého
z jmenovaných filmů – Za volantem nepřítel) využil Steklého k manifestaci
svých radikálních názorů na Pražské
jaro (jdoucích sice proti „jednotnému“
oficiálnímu výkladu, ale stále majících skryté i zjevné stoupence mezi
„tvrdými“ stalinisty). O motivaci vrcholného politika můžeme přitom jen
spekulovat. Pro pana režiséra to však
byl nesporně výhodný obchod.

Dekadence
Reprezentace moci tíhnou často k patosu a monumentalitě a téměř vždy
k harmonii a symetrii. Lze říci, že moc
chtivá své reprezentace vždy stanovuje
jakousi normativní osu dobra, která je
definována jako univerzální, všemi sdílená a jíž je moc garantem. Veškeré malformace sociální i vrozené, veškeré asymetrie, deviace, veškeré zárodky chaosu či

entropie jsou buď vymazány z viditelného
obzoru společenství, nebo slouží pouze
jako signa možného ohrožení symetrie,
jako entity, na nichž systémy symetrie
předvádějí svou nezbytnost.22
V evropské tradici je symbolem
řádu, resp. moci, obrazem harmonického a symetrického světa především
katedrála. Socialistický realismus
tento ideál variuje v rámci budovatelského procesu svými „velkými
stavbami“. A samozřejmě také filmy
ukazujícími dramatický zrod těchto
úžasných monumentů. Lidstvo si představuji jako velikou armádu dělníků,
budující velkolepý chrám pravdy. Tak
pravil Klement Gottwald.23
Normalizační kinematografie se
k budovatelské tematice 50. let vracela, ovšem tyto filmy vyznívaly zpravidla dosti křečovitě – viz např. Kdo
hledá zlaté dno (1974, režie Jiří Menzel)
nebo Atomová katedrála (1984, režie
Jaroslav Balík). Ke kritické recepci
jistě přispěla i „kacířská“ komedie
Zdeňka Podskalského Bílá paní, která už v roce 1965 vrazila do „chrámu
pravdy“, aby s nebývalým v tipem
pou kázala na představitele moci, na
jejich usilovnou, leč marnou snahu
zbavit se všech nepohodlných, „jiných“

obrazů (a aby pak sama na dlouhá léta
skončila v trezoru).
Vidění je subjektivní vjem, polemizuje ve zmíněném snímku psychiatr
Boukal (Václav Voska) s názorem soudruhů na ministerstvu, že kastelán,
který tvrdí, že viděl v noci na hradě
Bílou paní komonickou, ji samozřejmě
vidět nemohl. Podívejte se, pokračuje
MUDr. Boukal, když vypijete dva litry
rumu, pak uvidíte malý zelený pavoučky.
A ještě na vás budou dělat takhle (doktor naznačí hru na housle). Prosím vás,
a co se s tím dá dělat? ptá se zmatený
přednosta úřadu (Ilja Prachař). Dr.
Boukal hbitě odpoví: Nechlastat tolik.
Ano, vidění je sice subjektivní,
ale když dojde na kolektivní rituály,
všichni (přesněji skoro všichni) vidí
velkolepý nový most, jenž navíc působí ideově, tedy vychovává a podněcuje,
prostřednictvím spousty soch: pohraničníka, řady sportovců a na prvním
místě ženské... jako symbolu, takové
zdravé, lidové krásy, hledící do dálky,
jako že to vidí všecko. Všichni také
za provolávání slávy a nadšeného
skandování (Za pilnost nový most! Ať
žije nový most!) vpochodují v těsném
zástupu na ono velké dílo, chloubu
společného budovatelského úsilí –

21	CAJTHAML, Petr: Úlitba bohům? Ještě jednou k Hrochovi Karla Steklého. Synchron. Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES,
2009, roč. 8, č. 3, s. 23 (cit.). K opožděnosti, resp. marginálnosti Steklého „normalizační trilogie“ viz také týž: Proměny propagandistického obrazu Pražského jara v době nastupující normalizace. In: Pražské jaro 1968. Literatura – film – média. Literární akademie, Praha
2009, s. 286–294.
22	PAPOUŠEK, Vladimír: Symetrie a reprezentace moci. In: PAPOUŠEK, Vladimír – BÍLEK, Petr A.: Cosmogonia. Alegorické reprezentace
„všeho“. Akropolis, Praha 2011, s. 72–80.
23	Tímto citátem končí televizní seriál Gottwald (1986, režie Evžen Sokolovský). Literární předloha jím naopak začíná. Srov. RŮŽIČKA,
Daniel: Gottwald byl pro nás zkouškou dospělosti, s. 556.
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Mimikry, 29. díl 30 případů majora Zemana (1979, režie Jiří Sequens). Obraz nepřítele – Kolik máte vlastně podob? Měníte barvu jako ti vaši červi!
a pouze kastelán Pupenec (Vlastimil
Brodský) mezi plaveckými tempy
namítne: Vždyť tu žádnej most není!
Pupencová (Vlasta Chramostová) vyplivne vodu a okřikne manžela: Furt
s tou pravdou! Drž hubu a plav!!!
Film Bílá paní byl vlastně prorocký;
opravdu by se dal chápat i jako výstižný předobraz normalizace: všichni vědí, jak to je, ale přesto poslušně
(a radostně) plavou, proplouvají. Bezprostřední kritickou reakcí na tento
staronový „chrám pravdy“, variací na
Kafkův Zámek, byl potom román Jana
Trefulky Veliká stavba, napsaný na
počátku 70. let, vydaný samizdatem
v zahraničí a v roce 1993 adaptovaný
jako stejnojmenný televizní film (režie
Jiří Vanýsek).
Za normalizace muselo úlohu jakéhosi malého velkého „chrámu pravdy“
plnit (spolu s plánem) vlastně každé
pracoviště, tedy alespoň v televizních seriálech: počínaje/konče jistě
nemalým vodním dílem Velké sedlo
(hrázného Palizy),24 ovšem nevyjímaje
nemocnici, resp. oddělení ortopedie
(primáře Sovy),25 ba ani pouhou prodejnu potravin (Anny Holubové). 26
I zde přitom číhaly na svou příležitost, přikrčeny kdesi v temném koutě,

síly chaosu. Na druhou stranu, diváci
dávali stále „velkou šanci“ i starým
zlým záškodníkům (nehledě na to, že
doba střelců dávno minula)27, nebo spíše
jejich neúnavnému pronásledovateli –
majoru Zemanovi.
V polarizovaném světě 30 případů
majora Zemana (1974–1979, režie Jiří
Sequens) se narušitelé stability dosud
mladého režimu sice pokaždé všelijak maskují a proměňují, ale nakonec
vždy vyjeví svou (doslova) nelidskou
podobu – podstatu. Seriál se v těchto
malformacích nepřátel vyžívá, přičemž
zhusta uplatňuje zvláště různé kafkovské motivy. Hodnocení plastické
operace agenta Bláhy v epizodě Kleště:
Proměna mloka v člověka se nevydařila.
Sotva postřehnutelný náznak téhož obsahuje scéna v epizodě Konec
velké šance, kde si důstojníci Státní
bezpečnosti Hradec a Žitný jedou pro
západního agenta Bláhu. Nepřipravený
divák je vhozen doprostřed konverzace odehrávající se uvnitř auta. Jirka
Hradec zrovna sděluje Žitnému: A víš,
jak se to řekne třeba anglicky? Cock
roach! Dobrý, co?!28
Naopak zcela jasným případem jsou
Mimikry. Fetující a biblické songy pějící kapela tohoto příznačného jména

divákům názorně předvede, k čemu
zákonitě dojde, když si aplikujete „opium lidstva“ a podobná psychotropní
„mámení“: Červi se rozlezou, vodejde
všechno, co má pavoučí nohy, a včeličky
poletěj. Včeličky si zabzučej... Tyto hmyzí malformace a metamorfózy se naprosto neslučují s obrazem řádu, světa,
jenž hájí a zosobňuje major Zeman:
Tak vy si říkáte Mimikry? Kolik máte
vlastně podob? Co jste vlastně zač? Pro
koho skládáte ty svoje songy? Měníte
barvu jako ti vaši červi!
Kafkovské motivy obsahují zvláště
díly věnované událostem let 1968/69,
tedy Klauni, Štvanice a Studna, k nimž
napsal scénáře Jiří Procházka. Emblematická je v tomto smyslu ovšem
už sama seriálová znělka: Mladý Zeman
s kufrem a policejními nástroji (zbraň
přes rameno) putuje pustou, prázdnou
a ponurou krajinou se zbytky sněhu, nad
níž se tyčí kopec se záhadnou věží, která
ale klidně může být věží zámeckou. Nelze neasociovat úvodní obraz Kafkova
Zámku: zeměměřič K. bloudí sám se svými přístroji zasněženou krajinou s vizí
stále se vzdalujícího zámku na kopci.
I Zeman, muž na hranici, se vydal změřit
svět, ale na rozdíl od Kafkova hrdiny se
mu to podařilo.29

24	Devítidílný seriál z roku 1986, režie František Mudra (podle scénáře Jaroslava Dietla).
25	
Nemocnice na kraji města (1978/81, režie Jaroslav Dudek, scénář Jaroslav Dietl).
26	
Žena za pultem (1977, režie Jaroslav Dudek, scénář Jaroslav Dietl).
27	Replika ze 14. dílu (Konec velké šance) 30 případů majora Zemana, vysílaného ČST v roce 1977. Rezident západní tajné služby Arnold
Hackl (Jiří Holý) poučuje „střelce“, agenta ze staré školy, Pavla Bláhu (Radoslav Brzobohatý): Musíme se jim dostávat pod kůži jinak. Ideologickým útokem, naleptávat jejich systém zevnitř. Tvářit se loajálně, nestrašit. Vlastně program/teorie normalizace v kostce.
28	Cockroach – angl. šváb. Patrně odkaz na slavnou Kafkovu povídka Proměna (1915).
29	ČINÁTLOVI, Blanka a Kamil: Zeman – rudý gentleman. In: BÍLEK, Petr. A. (ed.): James Bond a major Zeman: ideologizující vzorce vyprávění.
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Zvláštní bytosti (1990, režie Fero Fenič). Komunistický funkcionář zděšeně a bezmocně přihlíží nekontrolovatelnému chaosu.
Nejen zmíněné díly působí podivným
dojmem, že prvků dekadence, asymetrie
a chaosu proniklo (navzdory bedlivému
dohledu ministerstva vnitra) do seriálu
snad až příliš. Krajina Třiceti případů majora Zemana je až podivuhodně groteskní:
na vesnicích stojí téměř poeovsky strašidelná sídla degenerovaných sedláckých
rodů, vylupují se hrobky, studny se plní
zlatem a mrtvolami. Řeky vyplavují balíky
s ženskými trupy bez hlavy a končetin.
V pohraničních lesích se prohánějí obtloustlé vraždící bestie a na Střeleckém
ostrově hrdinovi zastřelí manželku...30
Groteskním příběhem je ovšem
hlavně Studna: Spatřil jsem obraz jako
z Apokalypsy... Anebo jako z americké
hororové klasiky: studna a kývající se
hrůzný stařec Brůna. A dr. Brůna? Von
totiž mladej Brůna nebyl zlej, on byl jen
takovej divnej […], takovej pavouček pobledlej. Díl Studna byl zamýšlen jako
podobenství Pražského jara. A v takovém případě, jak víme, se deformaci
ani fantazii meze nekladly.
Jsou-li asymetrie soustředěny do
obrazů Pražského jara (i když události let 1968/69 by raději neměly být

revokovány vůbec) nebo do obrazů nepřátel, je vlastně všechno v pořádku.
Ale co když nám podivnosti vyvstávají
i tam, kde je rozhodně nečekáme a kde
v žádném případě nemají co dělat?
Patrně lze mávnout rukou nad subtilní „kafkovskou“ scénou ve třetím díle
seriálu Nemocnice na kraji města, nazvaném Spor. Lékaři se o návštěvním
dni uchylují do sprch (neboť s pacienty
a jejich příbuznými se, pokud možno,
vůbec nemluví), kde řeší filozofický
otázky (například jak je důležitá lež při
kurýrování pacienta a do jaké míry).
V avizovaném útočišti „pravých“ lékařů si primář Sova čte o broucích.
Strossmayer: Ale?! Mají některé dispozice, vysvětluje Sova, které bychom potřebovali u lidí. Následuje Strossmayerovo
vtipkování: Myslíte tady ten sosák? To
nepotřebujeme, to máme. Oba. Bere si od
Sovy knížku: Hrobařík černý... Primář
se krátce zasměje.31
Podstatnější než tato „hmyzí“ scéna,
snad opravdu jen lapálie, marginálie,
jsou některé celovečerní filmy natočené většinou ve druhé polovině 80. let.
Nechme stranou „úlet“ Karla Kachyni

Smrt mouchy z roku 1976 o sedmnáctiletém studentu Milanovi, který se
nemůže zbavit svého chorobného
strachu z much (námět Pavel Blumenfeld, který to už v 50. letech zkusil se
Zlatým pavoukem). Větší pozornost si
nezaslouží ani krimi Mravenci nesou
smrt (1985, režie Zbyněk Brynych),
oslavující hrdinné bezpečnostní složky, jimž se podaří odhalit a zneškodnit
karlovarskou část mezinárodní sítě
pašeráků a překupníků drog, a opět
spojující problém drog s ideologickou
diverzí. O něco zajímavějším se jeví
„sociálně-kritický“ snímek Pavučina
(1986, režie Zdenek Zaoral),32 jakkoli
se v něm znovu recyklují Mimikry:
hlavní distributor drog si říká Prorok a káže o konci světa. Podstatný
posun však spočívá v tom, že ve světě,
který Pavučina představuje, už nelze
dost dobře odlišit řád od chaosu, od
všudypřítomných deformací a deviací.
Pro hlavní hrdinku a její přítelkyni
se tento svět nakonec smrskává na
záchytnou místnost. Divák vidí i zřetelně slyší mouchy, které jsou tu s nimi
přítomny...

Pistorius & Olšanská – Paseka, Příbram – Litomyšl 2007, s. 40–60, zde s. 60. O „kafkovské“ obsesi scenáristy Jiřího Procházky svědčí
i jeho román Zločin na zámku z konce 80. let, popisující Zemanovu ztrátu víry v ideologii, které celý život sloužil.
30	ČINÁTL, Kamil: Genius loci Třiceti případů majora Zemana. In: BÍLEK, Petr. A. (ed.): James Bond a major Zeman: ideologizující vzorce
vyprávění, s. 69–81, zde s. 69.
31	Nicméně, není tato scéna – ať už záměrnou, nebo nechtěnou – chybou v „matrixu“, tedy v programu/systému, „hugovským“ pavoukem
v krásném vitrážovém okně katedrály, střípkem z dekadentního zrcadla? Možná že spíše než (interpretačně problematická) Kafkova
Proměna by se tu při srovnání uplatnil brak o „šíleném vědci“ nebo tematicky odpovídající hollywoodský B-horor. Jako třeba Mesa of
Lost Women (1953, režie Ron Ormond – Herbert Tevos), kde dr. Aranya, autor knihy Nervový systém u hmyzu, v jakési jeskyni uprostřed
mexické pouště vypráví o úžasných přednostech tarantulí svému hostu a ctěnému kolegovi, jenž přitom netuší, že kolem již pobíhají
zástupci nové rasy odolných – a svému stvořiteli zcela oddaných – „pavoučích lidí“ (zvláště žen, možná včetně dr. Čeňkové).
32	SKUPA, Lukáš: Pavučina: jak se dělá normalizační sociálně-kritický film. Cinepur, 2008, roč. 16, č. 60, s. 24–25.
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ce. Z nouze ta největší ctnost: Slováci,
malý pracovitý národ bez králů, jsou
jako včely. Znášajú med celé tisícročia.
Jedna padne, druhá ju nahradí. Všetko
ich nivočí. Mráz i my, ľudia. Ale včelstvo
je tu stále. Vari večne.

Závěr

Tisícročná včela (1983, režie Juraj Jakubisko),
natočená podle stejnojmenného románu
Petra Jaroše. Jako deus ex machina zasahuje
do děje gigantická včelí Matka, představující
pouto dosud „nedospělých“ Slováků s jejich
zemí a zároveň protiklad cizího a vzdáleného
císaře – „otce“ ve Vídni.
Vskutku kritickými a dekadentními obrazy, ideově nejednoznačnými,
rozpadlými, asymetrickými, jsou pak
Zvířata ve městě Václava Křístka z roku
1989 nebo Zvláštní bytosti Fera Feniče
z roku 1990.
Tisícročná včela Juraje Jakubiska
z roku 1983, dějově zasazená na přelom
19. a 20. století (na práh nového ľudského veku, ktorý otvorila Parížská komúna),
je fantastickým snímkem a příkladem
slovenské specifičnosti par excellen-

Obraz chaosu mocně zasáhl evropskou
kulturu vlivem romantismu a následně dekadence v 19. století.33 Edgar
Allan Poe zapůsobil na Charlesa Baudelaira motivy asymetrie a destrukce
– pádu, rozpadu, rozkladu. Baudelairův
obdiv k Poeovi možná pramenil i z vědomí Poeova objevu, totiž že skutečnost,
obecně považovaná za harmonickou
přirozenost, má jinou povahu a že přirozenost v interpretaci moci nemá žádný
legitimní nárok na závazný výklad toho,
co je realita.34 Tyto kulturní a umělecké
směry každopádně reflektovaly probíhající a stále zřetelnější rozpad „starého světa“, starého systému.
Mohli bychom jistě jmenovat i další „dekadentní“ („úpadkové“, „ulítlé“,
„ujeté“, „nepřirozené“, ba i „nadpřirozené“, zkrátka po-divné, angl. weird)
filmy sledovaného období.35 Podstatné
však je, že fenomén normalizační kinematografie a televize se ze své vlastní
rozporuplné podstaty (film vs. televize,

Češi vs. Slováci, Barrandov vs. Krátký
film atd.), jakož i svým gigantickým
rozsahem, stával neuchopitelným, nekontrolovatelným Monstrem, kde se
(hmyzí) deformace uplatňovaly nejen
v rámci tradičních obrazů nepřátel, ale
stávaly se i nástrojem sociální kritiky,
a dokonce pozitivním výrazem slovenské národní specifičnosti.
Siegfried Kracauer se ve svém dnes
již klasickém díle Od Caligariho k Hitlerovi, které poprvé vyšlo už v roce 1947,
snažil zkoumat vztah filmu a politiky
jako problém kolektivní psychologie
národa, neboli se zabýval psychologickými dějinami německého filmu meziválečného období.36 Náš fragmentární
pohled na československou filmovou
a televizní tvorbu dvou normalizačních dekád naznačuje v zásadě jakousi
paralelu s výmarským „démonickým
plátnem“ (pokládaným – právě díky
své expresionistické pokřivenosti
– za jedno z nejpřesnějších zrcadel
společenské krize vůbec a kolektivní psýchy přednacistického Německa
zvláště). Představuje tuto tvorbu jako
nástroj oficiální politické propagandy,
ale i jako „dekadentní plátno“ („sametové plátno“),37 na které se promítaly
obrazy kolektivního (ne)vědomí předlistopadové společnosti.

33	SEYHAN, Azade: Fractal Contours. Chaos and System in the Romantic Fragment. In: ELDRIDGE, Richard (ed.): Beyond Representation.
Philosophy and Poetic Imagination. Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 133–150.
34	PAPOUŠEK, Vladimír: Symetrie a reprezentace moci, s. 75.
35	Snad nejbizarnějším z nich, nepochybným zástupcem „weird-fiction“ (pod/nad)žánru, by bylo Monstrum z galaxie Arkana (1981, režie
Dušan Vukotic). Těžko říci, co přesně si soudruzi od této koprodukční, československo-jugoslávské hororové sci-fi komedie slibovali, ale nepochybně se v ní najde leccos. Kromě titulní mimozemské příšery, která připomíná cosi mezi přerostlým hmyzem a chodící
masožravou rostlinou, se tu producírují také početné zástupy „adamitů“, tedy nepokrytě nahého (mužského i ženského) komparsu.
Leč nedosti na tom: vousatému pánovi ve chvilce naroste bujné ženské poprsí a hlavní hrdina se vášnivě zamiluje do ženy-robota,
evokující Metropolis (1927) Fritze Langa. Do socialistické koprodukce navíc pronikla částečná inspirace Vetřelcem Ridleyho Scotta
z roku 1979. Také Monstrum má totiž svou „gore-efektovou“ šokující scénu, k níž dojde během oběda: brutálně utržená hlava Josefa
Augusty přistane v talíři s polévkou. Není bez zajímavosti, že oba snímky měly českou premiéru ve stejnou dobu, v červenci 1982.
Snad ještě zajímavější však je, že Monstrum bylo promítáno na Filmovém festivalu pracujících.
36	KRACAUER, Siegfried: From Caligari to Hitler: a psychological history of the German film. Princeton University Press, Princeton N. J.
2004; EISNER, Lotte H.: Die dämonische Leinwand. Die Blütezeit des deutschen Films. Feldt & Co, Wiesbaden 1955 (francouzské vydání už 1952). Nejnovější vydání: EISNER, Lotte H.: The Haunted Screen. Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max
Reinhardt. University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 2008. Kritická hodnocení těchto děl nabízí sborník
KOEBNER, Thomas (ed.): Diesseits der „Dämonischen Leinwand“. Neue Perspektiven auf das späte Weimarer Kino. Richard Boorberg
Verlag, München 2003.
37	Toto označení se hodí i pro srovnání s výraznými odvážnými trendy polské a sovětské kinematografie, tedy s „kinem morálního neklidu“ na počátku 80. let a s „perestrojkovým“ filmem druhé poloviny 80. let.
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