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1 Úvodem
V druhé polovině 70. let vznikla v Praze společnost, která se rozhodla navázat na svoji
předchůdkyni, jež působila v 18. století v Olomouci. Obě společnosti nesly název Societas
incognitorum eruditorum. Ta první nesla v názvu ještě „in terris Austriacis“. Obě společnosti
spojovalo to, že se nemohly zapojit do tehdejších společenských struktur, a tak hledaly ze své
situace východisko v podobě více či méně organizovaného setkávání a vydávání časopisu.
Společnost vzniklá ve 20. století tu první pak nazývala primou a tu svou sekundou. Členem
sekundy byl i český filmový a literární kritik, později i pedagog a vedoucí Katedry filmové
vědy na Univerzitě Karlově Jiří Cieslar.
Jiří Cieslar se na činnosti Societas incognitorum eruditorum (dále jen SIE) podílel aktivně –
byl jejím řádným členem, podílel se na společných setkáních (tzv. salónech, výročních a
jiných podobných událostech i na společných výletech a dovolených) i na vydávání periodika,
které neslo název Acta incognitorum (dále jen Acta).
Acta byla periodikem samizdatovým. Ačkoli v Actech nenajdeme texty, které by byly
explicitně protirežimní, SIE vydávající Acta si oběh periodika hlídala a svěřovala je do rukou
pouze svým členům a jejich nejbližším.
Jiří Cieslar byl členem redakce Act a zároveň přispěvatelem. Do Act přispíval filmovými
kritikami, výběrem z poezie, zápisy z hodnocení vydaných Act, překlady, fejetony i románem
na pokračování. Acta vycházela od roku 1976, tedy od roku založení SIE, do roku 1988. V
této době vyšlo Jiřímu Cieslarovi v Actech přes 130 různých textů (vč. nepůvodní tvorby,
která tvoří větší část).
Ve své práci se budu zabývat výhradně Cieslarovými kritikami domácí filmové tvorby. Pouze
s nimi, a ne s kritikami zahraničních filmů, jsem pracovala z důvodu omezeného rozsahu
bakalářské práce a snahy provést podrobný rozbor těchto textů doplněný o ohlasy, které na ně
v té době vyšly. Do své práce nezařazuji text Glosa televizní, neboť je komentářem
k Cieslarově recepci dvou starších filmů uvedených v televizním vysílání. V Actech vyšlo
Jiřímu Cieslarovi celkem čtrnáct textů zaměřených na film a televizní tvorbu. Tři z nich vyšly
na pokračování. Vyjma jednoho textu se v nich vždy věnuje reflexi jednoho filmu. Výjimku
tvoří text o americkém filmu 70. let. Cieslar si pro své úvahy vybíral jak filmy domácí, tak
zahraniční. Některé z textů vyšly paralelně nebo později v oficiálním tisku, a to často z toho
důvodu, že byl text redakcí vrácen, ačkoli si ho předtím sama objednala. V případě, že text
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vyšel i oficiálně, pokusím se srovnáním ukázat, zda byl redakcí či samotným autorem
upravován.
Cieslar vícekrát v těchto textech použil pro filmy, nad nimiž se zamýšlel, označení
„dietlovské“ nebo spadající do tzv. dietlovsko-kozákovské kultury. Tato kultura podle něj
odráží tehdejší dobu, přesněji období komunistického režimu u nás. Označením „dietlovskokozákovská kultura“ míní oficiální kulturu, která se vyznačuje únikovostí od reality,
neautentičností lidí, kteří v ní žijí, zaměřením se lidí na vlastní zájmy a konvenčností.
V dílech, kterými se zabývá, jsou to charakteristiky, kterými do značné míry řídí své soudy o
nich.
Pro dodání potřebného kontextu budou vlastnímu rozboru Cieslarových filmových kritik
předcházet kapitoly o fungování a činnosti SIE a o Actech. Tyto kapitoly budou vycházet
zejména z pramenů – tedy z Act, dále z osobních rozhovorů se členy SIE a nakonec i ze
sekundární literatury.
Rozbor filmových kritik Jiřího Cieslara, které v Actech vyšly, budu opírat hlavně o myšlení
dvou německých filosofů dvacátého století – Hanse-Georga Gadamera a Martina Heideggera.
Vycházela jsem z vlastních textů obou zmíněných filosofů. V případě Heideggera především
z textu Zrození uměleckého díla.
hermeneutika,
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Pravda a metoda,

Klíčovou oporu ale tvoří texty Gadamerovy – Estetika a
3

Aktualita krásného 4 a Text a interpretace.

5

Všechny

originální texty obou filosofů vyšly mezi 60. a 80. lety. Pracovala jsem vždy s překlady těchto
textů. Pomocí mi byla ale i nevydaná dizertační práce Jana Tlustého Estetická zkušenost a
hermeneutika. 6
K rozboru filmových kritik jsem měla k dispozici kompletní archiv Act, který mi zapůjčila
rodina Cieslarů. Jediná veřejná instituce, která má v tuto chvíli kompletní Acta archivována,
je knihovna Libri prohibiti. Další institucí, která má téměř všechna vydání, je Národní
knihovna ČR.
Svou prací jsem chtěla učinit první pomyslný krok k podrobnějšímu představení díla Jiřího
Cieslara, neboť systematičtějším způsobem se jeho textům doposud nikdo nevěnoval. Snad je

Heidegger, Martin (1968 a 1969): Zrození uměleckého díla. In: Orientace, 5 a 6.
Gadamer, Hans-Georg (1999): Estetika a hermeneutika. In: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH.
3
Gadamer, Hans-Georg (2010): Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha:
Triáda.
4
Gadamer, Hans-Georg (2003): Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost.
Praha: Torst.
5
Gadamer, Hans (2000): Text a interpretace. In: Reflexe, 21.
6
Tlustý, Jan. Estetická zkušenost a hermeneutika. Dizertační práce na Masarykově univerzitě na katedře českého
jazyka a literatury. Vedoucí dizertační práce Jiří Trávníček.
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tomu i proto, že k jeho smrti došlo teprve před sedmi lety. Doufám, že již uzrál čas, který je
potřebný pro odstup k zhodnocení jeho díla.

2 Societas incognitorum eruditorum

2.1 Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis
Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis (dále jen Societas prima) byla, jak už
sám její název napovídá, učenou společností mající zájem především o úspěchy přírodovědy.
Vznikla 15. prosince 1747 v Olomouci. Byla společností, na kterou se později v 70. letech
20. století rozhodla navázat skupinka třicátníků v Praze. O tomto spojení ale až později.
Prozatím si ukažme, co to bylo vlastně za uskupení, co si kladlo za cíle, jaký geografický
rozsah mělo, jak fungovalo, kdo byli její členové. Vyjdeme přitom převážně z textu badatele
Antonína Kostlána Raně novověké společnosti a Societas incognitorum. 7
Sídlem společnosti byla Olomouc. Společnost se setkávala každý týden ve čtvrtek v domě
svobodného pána Josefa von Petrasche, který se nalézá na Horním náměstí. Jak uvádí
Kostlán, společnost rozhodně neměla jen regionální charakter. 8 Skrze své členy měla vazby
na Vídeň, do uherské části monarchie, do Svaté říše římské národa německého, do Itálie.
Důležitým znakem společnosti byl univerzalismus. Podobně důležitá byla i tolerance v rámci
náboženské konfese. Členové byli protestanti, katolíci, někteří z nich se hlásili k reformnímu
katolicismu (spojeného především se jménem Ludovica Antonia Muratoriho) či byli
obeznámeni s myšlenkami jansenismu.
Společnost charakterem své činnosti a fungováním patřila mezi novověké vzdělanecké
instituce mimouniverzitního rázu. Ačkoli sídlila v Olomouci, se zdejší významnou
univerzitou žádné spojení neměla. Dokonce by se dalo dle Kostlána říci, že mezi oběma
institucemi panovala nevraživost a podezíravost. Kostlán to vysvětluje tehdejším velkým
vlivem jezuitů, kteří měli univerzitu v rukou a snažili se všemi dostupnými prostředky

Kostlán, Antonín (1998): Raně novověké společnosti a Societas incognitorum. In:
Historická Olomouc XI. Olomouc: Univerzita Palackého.
8
Kostlán, Antonín (1998): Raně novověké společnosti a Societas incognitorum. In: Historická Olomouc XI.
Olomouc : Univerzita Palackého. s. 215.
7
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prosazovat svůj vliv a hájit svůj monopol. Takže vznik jiného vzdělaneckého centra mohli
chápat jako útok namířený k oslabení jejich vlivu. 9
Charakter společnosti by se dal přirovnat především ke dvěma typům tehdejších institucí –
k jazykovým akademiím a k novověkým akademiím věd. Jazykové akademie věd měly za cíl
pěstování jazyka a věd v živých národních jazycích. To se obvykle pojilo s akcentem na
patriotismus. Zároveň tyto akademie fungovaly při některé z univerzit, což jsou dva znaky,
kterými se od Societas prima odlišovaly. S novověkými akademiemi věd měla společnost
společné to, že se jejich prostřednictvím šířily nové myšlenkové proudy, které neměly
možnost uplatnit se v univerzitním prostředí. Především je jim ale společná vnitřní struktura.
Činnost tehdejších jazykových akademií věd byla totiž značně formalizovaná – byla
vyhlášena práva a povinnosti členů, volitelné funkce presidenta a sekretáře, měli plánovaná
týdenní zasedání, vlastní odborné periodikum, fixované stanovy, které byly předloženy ke
schválení státní moci. 10 Propojoval se v nich zájem učenců i státní zájem. Societas prima se
od tohoto typu institucí odlišovala ještě v tom, že nepůsobila uprostřed „intelektuálního
ruchu“ a její členové během její existence ani nevytvořili mnoho vlastních děl. Societas prima
ve svém periodiku často pouze referovala o dílech nečlenských autorů, nedokončila také ani
projekt, který si vytyčila, totiž vytvoření sbírky dokumentů Scriptores regni Bohemicae.
Společnost sama jako svou hlavní intenci zdůrazňovala především, jak upozorňuje Kostlán,
„[…] funkci v rakouské a české společnosti, tedy svůj úkol zprostředkovatele myšlenek a
idejí, které se tehdy vyskytovaly zejména v západní Evropě, k běžnému německy hovořícímu
zájemci z řad tehdejší šlechty a měšťanstva v habsburské monarchii.“ 11
Jak už víme, Societas prima se pravidelně scházela a vydávala též měsíčník s názvem
Monatliche Auszüge alt- und neuer belehrten Sachen. Měsíčník byl vydáván v němčině a
vydání mělo přibližně 80 stran. 12 Na titulní straně měsíčníku je vyobrazená rytina bohyně
Minervy na štítu s hlavou Gorgony lemována devízou: Hic monstra deae secura quiescunt. 13
Periodikum zaniklo přibližně po roce a půl vydávání.

Kostlán, Antonín (1998): Raně novověké společnosti a Societas incognitorum. In: Historická Olomouc XI.
Olomouc : Univerzita Palackého. s. 218.
10
Kostlán, Antonín (1998): Raně novověké společnosti a Societas incognitorum. In: Historická Olomouc XI.
Olomouc : Univerzita Palackého. s. 221.
11
Kostlán, Antonín (1998): Raně novověké společnosti a Societas incognitorum. In: Historická Olomouc XI.
Olomouc : Univerzita Palackého. s. 222.
12
Ověřeno z kopií měsíčníku vyhotovených v červnu 1980 ve Státní vědecké knihovně Olomouc a v současnosti
uložených v archivu rodiny Cieslarů.
13
Zde leží bohyní zkrocené nestvůry.
9
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Mezi další členy společnosti kromě jejího předsedy Petrasche patřili: kanovník Francesco
Giannini, benediktinský historik Magnoald Ziegelbauer, bibliograf Oliver Legipont, učenec
Matthias Bela, estetik a literární teoretik Johann Christoph Gottsched a další.
Společnost se rozpadla roku 1751, když Petrasch opustil Olomouc.

2.2 Societas incognitorum eruditorum secunda
„Byla to zkrátka hra i práce, ale vždycky zábava. Otec jednoho z nás se kdysi vyjádřil, že jsme
něco mezi svobodnými zednáři a klubem Pickwickovců. Je na tom hodně pravdy.“

14

(Petr

Pavlovský)

Societas incognitorum eruditorum secunda (dále jen SIE) byla neoficiálním a protirežimním
společenstvím vzniklým v 70. letech 20. století z okruhu přátel a známých, kterým bylo kolem
třiceti let a kteří hledali, jak by se v rámci pro ně omezujícího komunistického režimu mohli
realizovat. Bylo náhodou, že ve svých úvahách o založení organizovanějšího a formálnějšího
uskupení narazili na olomouckou Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis. Tato
společnost je oslovila svými osvícenskými myšlenkami, svou formou, ale i tím, že i ona
v době před více než dvěma sty lety nenašla oficiální struktury, do kterých by se mohla
začlenit.
Formalizovanějšímu setkávání předcházela společná účast na Letní filmové škole, později
ještě tzv. kantovské semináře. Ty měly povahu bytových seminářů, jak je známe i z jiných
protirežimních okruhů tehdejší doby. Měly nahrazovat nebo doplňovat univerzitní vzdělávání
a umožnit společné přemýšlení nad společenskovědními tématy. Na kantovských seminářích
se scházela malá skupinka přátel různého zaměření (historie, romanistika, matematika,
teatrologie, kunsthistorie, filmologie, teologie, filosofie aj.). Za cíl si dala přečíst text
Prolegomena ke každé budoucí metafyzice, jež se bude moci stát vědou od Immanuela Kanta a
diskutovat nad ním. Ovšem po čase zjistili, že je to nad jejich síly. Jak řekl v rozhovoru
Leonid Křížek: „Byla to taková cimrmanovština, protože ani tomu úvodu do jeho Kritiky
čistého rozumu nikdo z nás nerozuměl, až na dva filosofy.“ 15

Palovský, Petr (1998): Societas incognitorum secunda. (k 20. výročí založení). In: Historická Olomouc XI.
Olomouc : Univerzita Palackého. s. 237.
15
Leonid Křížek v rozhovoru s autorkou (Praha, 2012).
14
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Přesto tyto události napomohly ke zrodu SIE. Ta byla založena 8. května 1976 v Olomouci.
Zakládajících členů bylo devět, další tři se připojili o měsíc později. V předlistopadové době
měla SIE patnáct až dvacet členů. 16 Mezi její členy patřili: Petr Pavlovský, Stella Pavlovská,
Jiří Cieslar, Eva Cieslarová, Leonid Křížek, Marie Klimešová (dříve Černá), Jan Hozák, Ivan
Štampach, Václav Séman, Alena Bahníková, Miroslav Štěpán, Petr Brodský, Ivana
Plundrová, Eva Frídová, Pavel Kučera a další. SIE měla i své čestné členy: Myrtil Frída,
Vlastimil Klíma, Jaroslav Volek, Otakar Roubínek, Jan Vladislav, Ivo Osolsobě a Ivan
Vyskočil.
Od začátku měla SIE ustavenou svou formální podobu. Jejími základními kameny bylo
pořádání tzv. salonů a vydávání periodika Acta incognitorum.
Salony se konaly každých čtrnáct dnů v bytě jednoho z členů. Program měl obvykle charakter
přednášky, kterou měl na starost některý z řádných členů. Jak uvedl v rozhovoru Leonid
Křížek, 17 z počátku se hlavně přednášelo na témata diplomových prací členů, později už
každý hledal a přednášel o tom, co ho zajímalo. Na dalším salonu se o tématu diskutovalo.
Obojí mohlo být pro členy přínosné – museli o tématu vyhledávat informace a zpracovávat je,
zároveň se učili diskutovat a tříbili si své názory a postoje. Na salony se SIE občas povedlo
pozvat hosta, který nebyl vždy informován o charakteru societárních aktivit. Jako host na
salon zavítal historik architektury Vladimír Šlapeta, historik divadla František Černý,
písničkář Jan Vodňanský, kněz Tomáš Halík, publicista Jan Rejžek, spisovatelka Jindřiška
Smetanová, recitátor Miroslav Kovařík, právník Jiří Rajmund Tretera, spisovatel Ivan Klíma,
teolog a muzikolog Jiří Dostál, hudebník a grafik Milan Kostohryz 18 aj. Salonů se za dobu
jejího fungování konalo dle Petra Pavlovského kolem dvou set padesáti. 19
Konaly se i tzv. výroční salony. Ty byly vždy kolem 15. prosince, protože to byl den založení
Societas prima. Salon se konal v nařízeném oděvu – pánové měli tmavé obleky a motýlky,
dámy dlouhé šaty. Součástí tohoto salonu bylo udílení cen, které byly tři: Ziegelbauerova za
literaturu, Bélova za angažovanou publicistiku a Gottschedova za vědu. Názvy cen byly podle
členů Societas prima. Leonid Křížek, povoláním typograf, vytvořil diplomy, které pak
obdrželi nositelé ocenění. Členové SIE zde také mohli získat řád „Societatis ordo“, který měl
tři stupně a byl udělován na doživotí za zásluhy pro SIE. Petr Pavlovský k řádu říká: „Bylo
zajímavé, že jej dostávali často ti, kteří nedosáhli na ty předtím zmíněné ceny, protože nepsali
16
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tak senzačně, ale byli to takoví dělníci Společnosti.“ 20 Petr Pavlovský jako nositel řádu
prvního stupně dostal černozlatou šerpu, kterou musel nosit. Ten, kdo byl nositelem řádu (ať
už kteréhokoli stupně) si psal za jméno zkratku S.O. Členové SIE též pořádali další drobné
aktivity jako znalostní test o Societas prima, různé ankety (Leonid Křížek v rozhovoru
zmiňuje například anketu o povaze bytí). 21
Součástí societárních aktivit byly ale i další, méně formální. Mezi ně patřily především
společné návštěvy divadel, výstav a filmů i Letní filmové školy. Societas spolu jezdila dvakrát
ročně na dovolenou – jeden týden v zimě a jeden v létě. Navštěvovali též různá místa
v tehdejším Československu, hráli divadlo, měli pěveckou skupinu, vždy kolem 8. května
jezdili na výroční výlety. Trávili spolu Silvestr a Nový rok v Maršovické rychtě u Nového
Města na Moravě. Z jejich společných akcí se dochovalo mnoho převážně černobílých
fotografií, jejichž ukázky jsou součástí příloh této práce.
Societas prima vznikla v době osvícenství a vycházela z osvícenských myšlenek. To bylo
něco, co členům SIE imponovalo – i ona chtěla být takovou osvícenskou společností.
Hlavním rysem fungování SIE byl právě osvícenský absolutismus. Na začátku byl zvolen
předseda, který disponoval výkonnou mocí. Shromažďoval podněty a sledoval dění SIE a na
základě toho rozhodoval. Předsedou byl Petr Pavlovský, místopředsedou Leonid Křížek.
V době před listopadem 1989 se předsedou namísto Petra Pavlovského stal Ivan Štampach,
Pavlovský byl nadále už jen čestným předsedou. Toto vážné ladění společnosti dané převážně
jejím formalizovaným charakterem vyvažovala herní složka. Petr Pavlovský v závěru textu
o SIE, který vyšel ve sborníku Historická Olomouc XI, zmiňuje: „Byla to zkrátka hra i práce,
ale vždycky zábava. Otec jednoho z nás se kdysi vyjádřil, že jsme něco mezi svobodnými
zednáři a klubem Pickwickovců. Je na tom hodně pravdy.“ 22
Postavení SIE v tehdejší společnosti je pro pochopení motivací členů k účasti na societárních
aktivitách poměrně důležité. SIE se jasně stavěla proti komunistickému režimu. Leonid
Křížek zmiňuje, že to bylo dáno i původem jejích členů, kteří pocházeli z antikomunistických
rodin a o činnosti SIE říká: „Byl to jedinečný ostrůvek v tom normalizačním bahně.“ 23 Ivan
Štampach tento pohled doplňuje: „SIE byla samozřejmě společností, která se stavěla kriticky
k tehdejšímu režimu, ale nekladla si nějaké nedosažitelné cíle. Chápali jsme, že na to je nás
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málo a naše síly jsou na to slabé.“ 24 Podle Petra Pavlovského se v SIE dlouho diskutovalo
o tom, zda o činnosti věděla Státní bezpečnost. On i Leonid Křížek se domnívají, že věděla,
ale že pro ni SIE nebyla zajímavá a nebezpečná. Snažili se vydávané periodikum nešířit mimo
svoje členy, nepsali do něj explicitní narážky na tehdejší režim, SIE nebyla přímo navázaná
na disent. I přesto byli její členové svým okolím varováni. Leonid Křížek k tomuto říká: „Lidi
nás sice od naší práce odrazovali, ale to už bychom opravdu museli zalézt pod zem, to, co
jsme dělali, bylo minimum, jak jsme mohli svoje životy nějakým způsobem naplnit.“ 25 Přesto,
že byl vztah SIE ke komunistickému režimu odmítavý, SIE se nehlásila ani k disentu a ani k
aktivitám kolem Charty 77 a dalším strukturám jim blízkého smýšlení a zaměření. Někteří
členové byli třeba napojeni na struktury blízké Chartě 77, ale explicitní vazby SIE neměla.
Leonid Křížek k tomu v rozhovoru opět dodává: „Naším přáním bylo, aby ten režim šel do
hajzlu. Já jsem s nimi diskutovat nechtěl, já jsem s komunistickou stranou nechtěl vést dialog
o tom, že by měla dodržovat své vlastní zákony.“ 26
Po listopadu 1989 členové SIE upustili od vydávání Act a salony postupem času nabyly
charakteru spíše společenské události bez přednášek a následných diskusí. Vydávání Act se
jevilo členům jako zbytečné, neboť bylo možné publikovat v oficiálním tisku. Program salonů
nahradila v případě několika členů SIE jejich univerzitní činnost nebo jiné způsoby
vzdělávání a nabírání informací. Ubylo i aktivních členů SIE. Ti jsou buď angažovaní jinde,
nebo jsou už staří, starají se o své rodiče apod. SIE tedy existuje dodnes, jen má výrazně
rozvolněnější podobu.

3 Acta incognitorum
Jak již víme, Acta byla jedním ze základních kamenů, na kterém stála činnost SIE. První číslo
vyšlo hned po založení SIE v květnu roku 1976. Odpovědným redaktorem byl Petr Pavlovský
a mělo 218 stran. Poslední vyšla roku 1988. Vycházela každý měsíc kromě července a srpna.
Výjimku tvořila tzv. Acta aestiva (letní), která byla občas vydána i v létě. Pro vytvoření čísla
byly Pavlovským vydány normy, které určovaly, jak mají vypadat jednotlivé příspěvky – jak
široké mají být okraje, řádkování má být 40 (nikoli normované kvůli získání většího prostoru
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pro text), byl vydán také zákaz psaní na barevné listy, 27 písmo muselo být černé, nesmělo se
podtrhávat. 28
Příspěvky se odevzdávaly v deseti kopiích, což bylo maximum, které se vešlo do psacího
stroje. Příspěvky pak vybírala tzv. vázací skupina, která zajišťovala, že bude číslo vydáno.
Vázacích skupin bylo pět, což znamenalo, že na každou vyšla povinnost zajistit Acta dvakrát
za rok. Vázací skupina shromažďovala texty, ty pak členila do rubrik, číslo doplnila titulním
listem, vyplnila na něm rok, ročník a měsíc, doplnila také obsah čísla. Speciálním úkolem
bylo zajistit rubriku Vybráno z poesie. Tu mohla buď zaplnit básní vlastní, nebo jiného
autora, což bylo častější. Po půl roce a později po delší době se svázalo dohromady více čísel,
což je i podoba, v jaké můžeme dnes Acta nalézt ve dvou veřejných knihovnách. Acta se
později vydávala v nákladu deset kusů, z počátku byl náklad menší.
V prvním čísle se dozvídáme od Jiřího Cieslara o vzniku SIE, v posledním od Petra
Pavlovského o konci vydávání Act.
Mezi rubriky Act patřily: Referáty, Překlady, Vybráno z poesie, Recenze, Diskuse a polemiky,
Glosy a úvahy, Zprávy o činnosti, Literární tvorba a Dokumenty k Societas prima.
Některé texty vycházely na pokračování. Příkladem může být Cieslarův román Zločin na
jemništi, ve kterém jsou rozpoznatelné postavy, které mají předlohu v členech SIE, ale i
mnohé další texty.
Texty byly zaměřeny především na humanitní témata, ale i přírodovědecká, vyskytují se i
články o sportu či komentáře k událostem nebo komiksy. Texty měly různý charakter – od
vlastních badatelských příspěvků přes překlady autorů na indexu po zápisy ze společných
akcí. Zajímavou součástí jsou také hodnocení společně navštívených kulturních událostí. Ty
se hodnotily pomocí pětistupňové škály. V případě filmů bylo hodnocení takovéto: „Pětka
znamenala, že je to senzační dílo a je nutné ho vidět podruhé. Čtyřka znamenala, že je to
výtečné dílo, nutno vidět, nevidět by byla ztráta. Trojka znamenala, že se dá vidět, ale není
nutno, ale není to ani ztráta času. Dvojka byla ztráta času, jednička absolutní ztráta času,
šunt.“ 29 Je tedy možné dohledat i Cieslarova hodnocení jeho filmových zážitků – obvykle ze
společně navštívené Letní filmové školy. O filmu do Act kromě Cieslara psali i další členové
SIE – Miroslav Štěpán, Cieslarova žena Eva. Některé texty se zabývají televizní tvorbou,
které se věnoval již zmíněný Miroslav Štěpán. Cieslar o ní psal v následujících textech Glosa
televizní a Dietl na pokračování aneb nekažme si večer. Glosa televizní vyšla později v knize
Tento zákaz se ovšem v nějakých číslech nedodržel.
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Concenttino ohlédnutí. Textů, které vyšly později, zvláště pak po listopadu 1989, bylo vícero.
Ovšem ucelenějšího vydání se Cieslarovy texty z Act alespoň zatím nedočkaly.
Jiří Cieslar psal do Act i texty, které nebyly o filmu. V Actech můžeme najít několik jeho
zápisů ze societárních akcí, které mají literární ambice, zmíněnou divadelní hru, fejetony,
recenze na výstavy a divadlo, zápisy z hodnocení Act, překlady aj.

4 Jiří Cieslar, milovník bosých nohou
Pane Bože, vyplň mou duši, zbav mně cizích hlasů, cizích pohledů, cizích obdivů a cizích
pohrdání! Pane Bože, sevři mne v sebe. (Modlitba Jiřího Cieslara na jeho parte)
Prof. PhD. Jiří Cieslar se narodil 7. února 1951 v Praze, kde vychodil základní školu i
gymnázium. V letech 1969–1970 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
na Katedře historie a srovnávacích světových literatur. Na Katedru srovnávacích literatur ho
přivedl zájem o Václava Černého, který v té době katedru vedl. Po zrušení této katedry
Cieslar přešel na kombinaci filmová věda a historie. V rozhovoru s Janem Paulasem pro
Katolický týdeník Jiří Cieslar říká, že volba filmové vědy byla víceméně náhodná. 30 Studium
dokončil v roce 1975. O rok později obhájil svou rozšířenou diplomovou práci jako práci
doktorskou. V témže roce mu bylo nabídnuto místo asistenta na Katedře divadelní a filmové
vědy, tedy šest let po jejím založení. Nabídka byla však záhy stažena. Vědeckým
pracovníkem Filmového ústavu se stal až v lednu 1990, od září 1990 externě učil na FF UK a
od ledna 1991 byl interním asistentem Katedry divadelní a filmové vědy. V roce 1995 byl
jmenován docentem. Jeho habilitační přednáška se týkala filmového expresionismu a
filosofických kategorií vnějšku a vnitřku v kinematografickém obraze. Od října 1996 se stal
vedoucím Katedry filmové vědy a o šest let později se stal profesorem oboru Filmové vědy.
Tématem profesorské přednášky byl film a monolog.
Jak již víme, v době normalizace redigoval podzemní periodikum Acta incognitorum, kam
také psal své recenze na literární a filmová díla. V letech 1976–1989 pracoval jako redaktor
filmového čtrnáctideníku Záběr. Od 70. let psal do periodik Světová literatura a Film a doba.
Paulas, Jan (2005): Kritik musí být věrný svým pocitům. Katolický týdeník. 45 (31. 10. 2005)
<http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4247> (cit. 29. 4. 2012).
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Publikoval také v periodicích Scéna, Kinorevue a Kino. Psal také do časopisu Zrcadlo, který
vydávala společnost Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot (zkráceně
SPAT) a který vycházel v letech 1989 až 1991.
Od roku 1990 spolupracoval s Literárními novinami; tam působil až do roku 2005, kdy přešel
s částí redakce do nově vzniklého kulturního časopisu A2 (originální název časopisu napadl
právě Cieslara). Přispíval i do Respektu a Kritické přílohy Revolver Revue, Kritického
sborníku, Reflexu, Prostoru a do filmového odborného časopisu Iluminace.
V roce 1987 mu vyšla knižní monografie Luis Buñuel. Od roku 1990 publikuje v Literárních
novinách pravidelně Filmový zápisník, který o tři roky později vychází v nakladatelství Gryf.
O další tři roky později mu vyšla v nakladatelství Národního filmového archivu kniha
Concenttino ohlédnutí, která nese název podle titulního eseje o Luchinu Viscontim. Mezitím
se zabýval deníkovou tvorbou. Z českých tvůrců se zajímal především o Jana Zábranu, Jana
Hanče, Pavla Juráčka, Ivana Diviše, ze zahraničních o Alberta Camuse a Vasilije Rozanova.
V roce 2002 mu vyšla kniha esejů Hlas deníku právě o této tvorbě. V témže roce vychází i
kniha Démanty všednosti – český a slovenský film 60. let. Knihu napsal spolu se Zdenou
Škapovou a Stanislavou Přádnou. V roce 2003 mu nakladatelství Akademie múzických umění
vydalo další knihu – nese název Kočky na Atalantě podle názvu filmu Atalanta Jeana Viga.
Od jara 2002 pracoval s profesorkou Evou Stehlíkovou na knize o Alfredu Radokovi. Kniha
vyšla pod názvem Alfréd Radok mezi filmem a divadlem dva roky po smrti Jiřího Cieslara.
Kromě něj a Evy Stehlíkové se na ní podíleli Veronika Ambros, Josef Herman, Honza
Petružela, Vít Schmarz, Hana Slavíková a Karel Tabery. V Actech incognitorum mu také
vycházel na pokračování krátký román Zločin na jemništi, který souborně vyšel v roce 2007.
Kromě mnoha časopiseckých článků je také autorem knižních předmluv a doslovů.
Na Katedře filmové vědy v době svého působení vedl doktorandy, přednášel především
o americkém, francouzském a italském filmu. Zabýval se rovněž domácí kinematografií,
českým holocaustovským filmem, severoamerickým tzv. černým filmem a analýzou Občana
Kanea. O těchto tématech přednášel také na univerzitách v Paříži a v Londýně.
Byl členem Mezinárodní federace filmových kritiků, umělecké rady na FAMU, vědecké rady
FF UK a několika dalších odborných společností a rad.
V roce 1997 mu byla udělena cena za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické
publicistiky F.X.Šaldy.
Charakteristickým rysem jeho reflexí jsou spojení filmu a literatury a úvahy o filmových
adaptacích literárních děl. Na jeho tvorbu mělo vliv myšlení Jana Patočky a Václava Černého.
V případě umělecké kritiky jako názorově blízkého vnímal Jana Lopatku, Sergeje Machonina
11

a Jana Grossmanna. Do jeho širokého záběru patřil také zájem o fotografii. V roce 2002 mu
nakladatelství Torst vydalo knihu o fotografovi Viktorovi Kolářovi.
Jiří Cieslar byl ženatý s manželkou Evou a měl pět dětí.
Zemřel dobrovolnou smrtí – dne 16. 1. 2006 vyskočil z okna. Text na parte Jiřího Cieslara ho
popisuje jako pedagoga FF UK, filmového a literárního kritika, milovníka svých dětí a také
čaje, dobrého doutníku a bosých nohou.

5 Metodologické ptaní, pátrání a cestování

5.1 Poslední literární člověk v elektronickém věku?
Za metodu vhodnou pro rozbor textů Jiřího Cieslara jsem zvolila Gadamerovu hermeneutiku.
Gadamerovo myšlení nastínilo možný rámec, ve kterém bylo možné Cieslarovy texty
analyzovat. Inspiroval mě k tomu ale mimo i jiné pohled, který na dílo tohoto autora uplatnil
filmový teoretik a kritik Kamil Fila v textu, který vyšel krátce po smrti Jiřího Cieslara.
Název této podkapitoly proto odkazuje na editorial Kamila Fily s názvem Nekrolog(y) za
Jiřího Cieslara, který vyšel v časopise Cinepur dva měsíce po Cieslarově smrti. Kamil Fila se
v něm snaží věcně komentovat nekrology, které po Cieslarově smrti vyšly. Nekrologů vyšla
celá smršť, a jak sám Fila v textu poznamenává – jen v Lidových novinách jich vyšlo pět.
Filův editorial je pro účely mé práce zajímavý a přínosný tím, že naznačuje metodologická
východiska k rozboru Cieslarových textů. Fila v textu zpochybňuje Cieslarovu odbornost,
vědecký přístup, zda byl Cieslar kritikem, zda měly Cieslarovy texty tzv. poznávací a
emancipační funkci. Kritizuje ho také za autorské čtení filmů, za biografické a psychologické
interpretace děl a koncentraci na tzv. „velká díla“. Upozorňuje také na to, že se Cieslar svým
psaním pohyboval uvnitř diskursu, který Fila hodnotí, že „[…]nebyl ani dostatečně obecný
ani specializovaně radikální.“ 31
Vezměme argumenty Kamila Fily jeden po druhém a doplňme je ještě o rozbor Cieslarových
filmových kritik, v čem nám právě mohou pomoci Martin Heidegger a Hans-Georg Gadamer.

Fila, Kamil (2006): Nekrolog(y) Za Jiřího Cieslara. Cinepur, 44 (březen 2006).
<http://cinepur.cz/article.php?article=1009> (cit. 14. 8. 2012).
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Cieslarovo psaní totiž nebylo ve vzduchoprázdnu, bylo uvnitř určitého diskursu. Filova kritika
Cieslara je do značné míry kritikou nejen Cieslara, ale i tohoto diskursu. Co by bylo možné na
tuto kritiku odpovědět a podívat se tak na věc z jiné strany, abychom tento diskurs lépe
pochopili?
V otázce odbornosti, a v tomto případě by se dalo říci i vědeckosti, bychom s Heideggerem a
Gadamerem mohli odpovědět, že vědecký výklad umění zplošťuje. A to především proto, že
„věda nám staví před oči jsoucna v určitém způsobu rozvrhování, který však sleduje své
vlastní účely.“ 32 Gadamerovy myšlenky o umění vyúsťují v jednu z hlavních tezí, která říká,
že setkání s uměním je konfrontací se sebou samým. Takováto konfrontace je vždy
zkušeností. A zkušenost není něčím, co se dá předem rozvrhnout. Umělecké dílo nám zároveň
podle Gadamera vždy něco říká. Hermeneutiku proto můžeme postavit jako jiný způsob
myšlení proti vědeckému přístupu, neboť ta je podle svého původního určení uměním
vysvětlovat a může tedy vysvětlovat i to, co nám dílo říká.
Gadamer se k tomu, co je podle něj kritikou, vyjadřoval na Salcburských vysokoškolských
týdnech, které vyšly přepracované v češtině jako Aktualita krásného. Říká přesně: „ ,Kritika‘,
tj. rozlišování mezi krásným a méně krásným, není vlastně dodatečným soudem, a to ani
soudem vědeckého podřazení, krásného‘ pojmům, ani soudem srovnávacího ocenění kvality:
je samotnou zkušeností s krásným.“ 33 Ve své práci se pokusím ukázat, zda by těmto
Gadamerovým slovům Cieslarův postoj k umění a ke kritice odpovídal.
Oba němečtí filosofové se zabývali tím, zda má umění poznávací funkci. To sice není něčím,
co by Kamil Fila ve zmíněném editorialu zpochybňoval, avšak v této otázce a v hodnocení
Cieslarových filmových kritik vychází z jiných premis. Proto také dochází k závěru, že
Cieslarovy texty tuto funkci postrádají. Heidegger i Gadamer se domnívali, že estetická
zkušenost může odkrývat povahu věcí. Gadamer tuto myšlenku ještě podrobněji rozpracovává
v Pravdě a metodě, kde se zabývá tzv. sebeznázorněním. Uměleckému dílu totiž přisuzuje
vlastní bytí. Dílo prostřednictvím jiného subjektu dochází ke svému sebeznázornění, což
tomuto jinému subjektu přináší možnost proměnit se. „Co na uměleckém díle nejvlastněji
zakoušíme a nač soustřeďujeme svou pozornost, je spíše to, jak je pravdivé, tj. nakolik v něm
poznáváme a znovu rozpoznáváme věci a sebe samé.“ 34 Zda k poznávání u Cieslara v duchu
Gadamerových slov dochází či nikoli, je další obecnější otázkou k mému rozboru
Cieslarových textů.
Tlustý, Jan. Estetická zkušenost a hermeneutika. Dizertační práce na Masarykově univerzitě na katedře
českého jazyka a literatury. Vedoucí dizertační práce Jiří Trávníček. s. 24.
33
Gadamer, Hans-Georg (2003): Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha: Torst. s. 22.
34
Gadamer, Hans-Georg (2010): Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda. s. 122.
32
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O emancipační funkci umění se vedlo ve 20. století několik sporů, do některých z nich byl
zapojen i Gadamer. Byl kritizován dalším významným německým filosofem Jürgenem
Habermasem. Habermasovi šlo o to, že dle něj Gadamer přeceňoval funkci a význam autority
a tradice v procesu rozumění, a tím nepřímo legitimoval moc ideologie a politických
institucí. 35 Jan Tlustý ve své dizertační práci na obhajobu Gadamera říká, že pro něj stejnou
relevanci měla díla tzv. moderní jako díla tzv. klasická a odkazuje se při tom na Salcburské
přednášky, ve kterých se Gadamer této otázce explicitně věnuje, a zároveň v jeho přemýšlení
hrají důležitou roli právě moderní díla. 36 Do polemiky s Gadamerem se pustil i francouzský
filosof dekonstrukce Jacques Derrida, který ho kritizoval za to, že nepřekonal logocentrismus
tradiční metafyziky a že jeho „dobrou vůli k porozumění“ (jako jedno z východisek
Gadamerovy hermeneutiky) je možné nahradit „dobrou vůlí k moci“. 37 Pro účely své práce
zůstanu pouze u problematiky vztahu k tradici a autoritě, kterou se budu snažit v Cieslarově
psaní sledovat. Jsem si vědoma toho, že v tomto případě by bylo pro metodologickou
správnost třeba sledovat mnohem větší záběr textů (ideálně úplný), než jen texty vydané
v Actech. Tento výběr textů může být podmíněný okolnostmi, které mohou mít na hodnocení
podstatný vliv.
Filmová studia znají dobře z druhé poloviny 20. století problematiku autorství, biografické a
psychologické interpretace děl. Znají jak kritiku konceptu autorství, tak snahu o jeho
rehabilitaci. Koncept autorství (auteurství) pochází z 50. let 20. století a je spojený
s francouzským časopisem Cahiers du cinema. Strategií tohoto konceptu je hodnocení
založené na biografii autora a na tom, že film je vyjádřením autorovy osobnosti. Kritika
tohoto konceptu pochází převážně z poststrukturalistických pozic a masmediálních studií.
Protože součástí kritiky konceptu autorství je i poukazování na to, že koncept slouží ideologii
a kapitalismu, ptají se v knize Autorship and Film 38 američtí filmoví teoretici Janet Staiger a
David A. Gerstner po tom, jak rehabilitovat koncept, aniž by k tomuto posluhování docházelo.
V souladu s Filovými slovy v editorialu, kde autorský přístup, psychologické a biografické
interpretace kritizuje, by byl v tomto případě i Gadamer. Ten však na rozdíl od svých
hermeneutických předchůdců odmítá čtení a rozumění dílu, které by stálo na základě biografie
autora. Tito předchůdci se domnívali, že úkolem interpreta je vcítit se do autora a ve čtení
Hroch, Jaroslav (2003): Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. Brno: Masarykova univerzita –
Georgetown. s. 65.
36
Tlustý, Jan. Estetická zkušenost a hermeneutika. Dizertační práce na Masarykově univerzitě na katedře
českého jazyka a literatury. Vedoucí dizertační práce Jiří Trávníček. s. 72.
37
Hroch, Jaroslav (2003): Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. Brno: Masarykova univerzita –
Georgetown. s. 90–91.
38
Staiger, Janet. Gerstner, David A. Autorship and film. New York: Routledge, 2002.
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„jít“ po autorově intenci. Gadamer naproti tomu staví myšlenku, že interpretace je vždy
výsledkem tzv. splynutí horizontů – tedy horizontu autora a horizontu čtenáře, který je za
každých okolností vždy i interpretem. Odmítá možnost objektivního čtení textu. Důležitou
roli také u Gadamera sehrává to, že – jak už bylo řečeno – umění přisuzuje vlastní bytí, což
znamená, že umění má svou vlastní přítomnost a že je vyjádřením jisté pravdy, která se
nekryje s tím, co si autor myslel. 39 Ke koncentraci na tzv. velká díla jsem se již vyjádřila
v souvislosti s Habermasovou kritikou.
Mou snahou tedy bylo alespoň v základních obrysech načrtnout, že dílo Jiřího Cieslara je
možné číst i v jiném diskursu, než který použil Kamil Fila. Jakým způsobem jsem Cieslarovy
texty posuzovala a co mě při tom přesně vedlo, popíši v další navazující podkapitole.

5.2 Rozprava o metodě

„Důvěrnost, se kterou se nás umělecké dílo dotýká, je zároveň tajemným způsobem otřes a
zhroucení obvyklého. V setkání s uměleckým dílem nezaznívá pouze ono radostné i děsivé ,To
jsi ty!‘, ale také ,Musíš změnit svůj život!‘“ 40 (Hans-Georg Gadamer)
Jak už bylo na mnoha místech této práce řečeno, vyjdeme při rozboru Cieslarových textů
vydaných v Actech z Heideggerova, ale převážně z Gadamerova myšlení. Podpůrným pilířem
bude i srovnání textů v případě, že text vyšel paralelně či později v oficiálním tisku. To nám
ukáže jednak, zda se jeho texty vydané v podzemním periodiku liší od těch verzí, které vyšly
v oficiálním tisku vzhledem k charakteru doby, a pokud texty Cieslar upravoval, budeme se
ptát, jakým způsobem to dělal.
Víme už, že klíčovým předmětem Gadamerovy hermeneutiky je rozumění. Víme také, že dílo
má dle Gadamera své vlastní bytí, které něco sděluje. Interpretův výkon je vždy výkonem
reflexe. Jeho úkolem je, „[…] naučit se slyšet to, co tu chce mluvit, a my si budeme muset
přiznat, že učit se slyšet znamená především se pozvednout z nivelizujících přeslechnutí a
přezírání, […].“ 41 Podle Gadamera každá řeč vychází z předporozumění, a to i řeč vědecká.
Nehodnotí to jako špatné, ale zdůrazňuje, že je důležité, aby si toho byl interpret vědom. Při
Gadamer, Hans-Georg (1999): Estetika a hermeneutika. In: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH. s. 45.
Gadamer, Hans-Georg (1999): Estetika a hermeneutika. In: Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH. s. 52.
41
Gadamer, Hans-Georg (2003): Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha: Torst. s. 43.
39
40

15

interpretaci dochází k tzv. splynutí horizontů – tedy horizontu díla a horizontu čtenáře.
Horizont čtenáře není možné nikdy odloučit od nahodilosti podmínek přístupu. Gadamer
rozlišuje zmíněná přeslechnutí a přezírání od toho, co je dáno tím, že nejsem „obyvatelem“
horizontu, ve kterém dílo vzniklo a tím, že jsem „obyvatelem“ horizontu, ve kterém dílo
„čtu“. Budeme se tedy při rozboru ptát, jak Cieslar dílu rozumí, „zda slyší, co chce dílo říci“.
Budeme se také ptát, zda se dopouští „přeslechnutí“ a „přezírání“, zda prokazuje dobrou vůli
k porozumění, zda není předpojatý či tendenční a zda a jakým způsobem v jeho psaní
promlouvá horizont díla i pisatele.
Mluvit dle Gadamera vždy znamená mluvit k někomu či něčemu. Bude nás tedy zajímat, ke
komu mluví Cieslar. To bude důležité zejména proto, že texty, kterými se zabýváme,
vycházely v podzemním periodiku, u kterého byla snaha jej nešířit dál, takže je možné, že
pisatelé textů byli ovlivněni cílovou skupinou čtenářů.
V procesu rozumění dílu, a tedy i jeho interpretace, by se interpret dle Gadamera neměl
dopouštět zcela libovolných pojetí, ale vždy by měl uplatňovat měřítko přiměřenosti a vnitřní
koherence. Gadamer tyto pojmy podrobněji nerozpracovává, a tak se při rozboru textů
budeme muset spokojit s tímto vymezením.
Budeme si také všímat toho, jakým způsobem k dílu přistupuje. Gadamer nepřipouští možnost
rozložit dílo na formu a obsah, jak to známe nejen z jiných interpretačních přístupů, tak i z
dějin filosofie.
Dále budeme sledovat, jak o díle Cieslar vypovídá a jakým způsobem a na základě čeho dílo
hodnotí. Stejně i na základě čeho hodnotí jednání postav díla.
Důležitým pojmem v Gadamerově uvažování je pojem aplikace. Ten měl velký význam pro
recepčně orientované dějiny literatury. Aplikovat znamená zkoumat historii recepcí, tedy to,
jakým způsobem se proměňoval dějinný horizont čtenářů. 42 V našem případě to tedy bude
znamenat, že se budeme snažit postihnout tento horizont u filmů, o kterých do Act Cieslar
psal. Přesněji budeme sledovat přijetí těch samých filmů u filmových kritiků a publicistů
v těchto vybraných periodicích: Film a doba, Kino, Záběr a Scéna. Vybraná periodika jsou
svým charakterem a zaměřením blízká Actům, proto byla vybrána právě tato. V případě, že
nebudou dostupné ohlasy právě v těchto periodicích, využiji nejrozšířenějšího periodika té
doby, totiž Rudé právo. Vybraná periodika zastupují běžně dostupný oficiální tisk zaměřený
na film a filmovou tvorbu – odborná a kulturně-společenská.

Tlustý, Jan. Estetická zkušenost a hermeneutika. Dizertační práce na Masarykově univerzitě na katedře
českého jazyka a literatury. Vedoucí dizertační práce Jiří Trávníček. s. 58.
42
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V neposlední řadě si také budeme všímat toho, co jsme naznačili v předchozí podkapitole, a to
především, zda se Cieslar dopouští psychologické a biografické interpretace díla.
Nakonec nás bude ještě zajímat, zda jsou dle Cieslara díla v souladu s Gadamerovým názorem
na to, jaká je dokonalá zkušenost s uměním. Ta je taková, že „[…] musíme obdivovat
diskrétnost aktérů: že neukazují sami sebe, nýbrž evokují dílo, jeho kompozici a vnitřní
koherenci až k nechtěné samozřejmosti.“ 43

6 Filmová kritiky domácí tvorby Jiřího Cieslara v periodiku
Acta incognitorum
6.1. Jak se z Jiříčka stal Jirka
Text Jak se z Jiříčka stal Jirka pojednává o filmu Dva muži hlásí příchod 44 natočeném roku
1975 a režírovaném Václavem Vorlíčkem. Vypráví příběh mladíka Jiřího, kterému doma
rodiče říkají zdrobněle Jiříček, což je signifikantní pro jejich vztah k němu i pro to, jak jejich
syn žije. Jiří se dostane na vojnu, kde zažije mnohé – od náročných vojenských cvičení, přes
seznámení s Julií a následný sňatek s ní až po návrat z vojny domů s jejím synem, neboť Julie
nebyla schopna ani ochotna opustit svého milence.
Cieslarův silně ironický text vyšel pouze v Actech. Tento text je na ironii celý postaven. V
převažující části Cieslar jednoduše a jízlivě píše v protikladu tomu, co si doopravdy myslí.
Například, když popisuje začátky hlavní postavy na vojně: „Jiříček se na vojně pomalu
otrkává, užije si dost legrácky na cimře, a když se ho upírný kolega nepěkně dotkne, hned se
ho kamarádi zastanou. Vůbec zde najednou pocítí, co je to chlapácká družnost.“ 45 Nebo když
píše o tom, co se Jiříček na vojně naučil: „Jezdit na motorce, běhat, skákat.“ 46 Cieslarova
ironie v tomto textu se na mnoha místech propojuje s jízlivostí a hlavně s osobním tónem:
„Vůbec to cvičení bylo hezky natočeno a nejvíce se mi líbil jeho závěr.“ 47 nebo „Namluvila
mu, že s ní po té pusince – zřejmě – čeká dítě. Trošku jsem se na Jiříčka zlobil, protože by už
Gadamer, Hans-Georg (2003): Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha: Torst. s. 60.
Dva muži hlásí příchod (Václav Vorlíček, Československá socialistická republika, 1975).
45
Cieslar, Jiří (1978): Jak se z Jiříčka stal Jirka. Acta incognitorum, 3, 6, (únor 1978), s. 455.
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Cieslar, Jiří (1978): Jak se z Jiříčka stal Jirka. Acta incognitorum, 3, 6, (únor 1978), s. 455.
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Cieslar, Jiří (1978): Jak se z Jiříčka stal Jirka. Acta incognitorum, 3, 6, (únor 1978), s. 455.
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měl vědět, že se polibkem tolik neděje a že se nechal napálit…“ 48 Osobní je také, když
Cieslar píše, že se nám čtenářům bude zdát, že filmu nadržuje a že je to proto, že má Jiříčka
rád. Používá zde často ještě jeden prostředek – obrácení se na čtenáře: „Víte, vám se bude
zdát, […].“49 Ironií i osobním laděním některých dílčích částí textu Cieslar upozorňuje také
na nepřiměřenost námětu. Poznámky o zážitku party na vojně, o dobrém vztahu s velitelem, o
vztahu s dítětem Julie, které si pak odveze ke svým rodičům, působí, že je není možné brát
vážně, že je to vzdáleno realitě. Dalším prostředkem, kterým Cieslar ukazuje, že film nebere
vážně, jsou jízlivé komentáře k rodičům hlavního hrdiny. Otce nazývá „otuzérovaným
zubařem na maloměstě“, matku zase „přiblblou matinkou“. Maloměšťáctví si dobírá také
právě v souvislosti s Jiříčkovými rodiči. Ironicky komentuje „soudruhy kapitány“. Když se
totiž po jednom z rozhovorů velitel dívá za Jiříčkem, kterému dovolil odjet za nemocným
synkem, píše Cieslar, že je ve velitelově pohledu mj. „velký rys filozofického patření na život
(=v životě je cosi nevyhnutelně propastného, jakýsi lyrický pád a zdvih, hoj žijme bolesti a
kráso!), tak příznačný pro soudruhy kapitány.“ 50
Podpisem za textem Cieslar drží ironický tón, neboť namísto obvyklého „j.c.“ je:
„Zdraví a děkuje za otištění
PhDr. Karel Kubel, CsC, Juc,
filmový vědec
vedoucí oddělení strukturální
sémantiky filmové vědy na katedře komparativní filmologie
UK Praha“.
Jediný text, který je možné s Cieslarovým porovnat a zároveň si udělat představu o dobovém
ohlasu zmíněného snímku, je text Hele, Švadlenka, pořád jsi sliboval…, 51 který do Kina
napsala Eva Jelínková roku 1975. V textu se ale mnohem více než samotnému filmu věnuje
problematice postsynchronů. Nicméně jsou v něm i pasáže, které poukazují na kladné přijetí
filmu, čímž je Jelínkové text v rozporu s Cieslarovým. To, že vojna udělala z Jiříčka muže,
bere jako fakt, stejně tak i partu, která dle ní naučila vážit si jeden druhého.

Cieslar, Jiří (1978): Jak se z Jiříčka stal Jirka. Acta incognitorum, 3, 6, (únor 1978), s. 456.
Cieslar, Jiří (1978): Jak se z Jiříčka stal Jirka. Acta incognitorum, 3, 6, (únor 1978), s. 456.
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Cieslarův text je tedy postaven na ironii prostupující jej od prvních řádků po podpis autora.
Často používá osobního tónu, někdy jízlivé poznámky na adresu rodičů hlavního hrdiny.
Využívá také promluv ke čtenářům. Nezabývá se ničím, čím by dal najevo, že film bere
alespoň z části vážně.

6.2. Dietl na pokračování aneb nekažme si večer
Text s názvem Dietl na pokračování aneb nekažme si večer vyšel Jiřímu Cieslarovi v Actech
roku 1979 Tento text je polemikou s textem Seriálu neutečeš Miroslava Štěpána, který taktéž
vyšel v Actech na pokračování v roce 1979. To je také důvodem, proč má Cieslarův text místy
osobní tón.
Cieslarův text se odkazuje na populární československý televizní seriál Nemocnice na kraji
města 52 Jaroslava Dietla. Jak už sám název seriálu napovídá, odehrává se v nemocničním
prostředí a rozehrává osudy mnoha postav, v jejich pracovním i osobním životě. Cieslar seriál
chápe jako zástupce určitého druhu oficiální kultury, a ačkoli seriál jako takový má dle něj
právo na existenci a nemůže neocenit řemeslnou dovednost režiséra seriálu, ostře se proti této
kultuře staví.
Kultura 70. let je podle Cieslara charakteristická nenáročností. Dietlův seriál do této kultury
patří a utváří ji. Tuto kulturu odmítá už proto, že si pamatuje jinou, která byla evidentně pro
něj zajímavější. Svoje tvrzení dál nezpřesňuje, takže se nedozvíme, jaká konkrétní díla měl na
mysli. Která to byla, se můžeme jen domnívat na základě jeho jiných textů.
Podmínkou pro to, aby se za seriál Nemocnice na kraji města (a další jemu podobné) mohl
postavit, by pro Cieslara byla koexistence s jinou veřejnou kulturou. Ovšem, jak z textu
vyplývá, o existenci této jiné, alternativní, veřejné kultury Cieslar rozhodně není přesvědčen.
Co se Cieslarovi na této kultuře kromě její nenáročnosti nelíbí? V textu metaforicky píše
o tom, že seriál je pro společnost jakýmsi neuralgénem, tedy něčím, co – jak sám Cieslar
píše 53 – nezkazí večer a na čem zároveň může tehdejší společnost vystavit svou životní
filosofii a čím tvůrci seriálu nikoho neurazí, ale ani nikoho „nepozvednou“.
Pro hodnocení díla je to tedy poněkud nezvyklé východisko. Copak Cieslar hodnotí dílo na
základě toho, do jaké kultury zapadá? Jak by hodnotil samotný seriál bez existence této

Nemocnice na kraji města (Jaroslav Dietl, Československá socialistická republika, 1977)
Cieslar, Jiří (1979): Dietl na pokračování aneb nekažme si večer. Acta incognitorum, 4, 9, (květen 1979), s.
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kultury? A jak by jej hodnotil, kdyby koexistoval vedle jiné, alternativní? To jsou
pochopitelně otázky, na které nemůžeme odpovědět, ačkoli je legitimní si je pokládat.
Můžeme se však ptát, jak a na základě čeho hodnotí seriál samotný, jak mu Cieslar rozumí.
Dietlův seriál jako takový označuje jako „mixáž teplé člověčiny s homunkulismem“ nebo
jako „blábolivý humanismus“ coby součást výše zmíněné kultury.
O jedné z hlavních postav, primářovi Sovovi, se zmiňuje v odpovědi na Štěpánův text
o seriálech. Štěpán totiž Cieslara obviňuje z toho, že nevěří v člověka. Cieslar na to odpovídá
a objasňuje svoje stanovisko, kde jako v mnoha jeho jiných textech srovnává dílo se svou
představou reality:
„Nevím, kde to našel, napsal jsem pouze, že génius lidství Sova vzlétá na Dietlově
balónu humanismu opravdu až nad Petřínskou rozhlednu a tam si musí dávat
setsafraportský pozor, aby mu nespadla svatozář… a právě proto je vykonstruovaným
schématem. Nikoli tedy, že nevěřím v dobrého člověka. Nevěřím v Sovu. Dobrých lidí
je přece mnoho, dr. Cvach, Mirek, já, my všichni tady.“ 54
Co je na Cieslarově textu důležité, a co zároveň doplňuje vysvětlení toho, co tu již bylo
řečeno, jsou jeho komentáře k názorům, které oceňují Dietlovu tvorbu za to, že není agitační.
Cieslar si ovšem myslí, že jde o omyl. Dokonce význam posouvá tak, že to je vlastně
vědomým záměrem „držitelů pravidel hry“, aby takováto kultura existovala. Držiteli pravidel
hry myslí komunistický režim a ty, jež stojí v jeho čele. Ti si přejí indiferentní umění, kterým
Nemocnice na kraji města dle Cieslara je. Co takovéto umění může přinést jejím divákům?
Kromě zmíněného „nezkažení večera“ i možnost v něm hledat odezvy vlastních životů, což je
také pravděpodobně něčím, co se Cieslarovi nelíbí, resp. nelíbí se mu, že je to tím jediným,
s čím se divák může konfrontovat. Nelíbí se mu také, že je seriál jedním z ideologických
nástrojů rafinovaně dezideologické nadkultury. 55
Seriál srovnává s dalšími filmy, jako je Herzův Den pro mou lásku nebo Vláčilův Dým
bramborové natě, které dle něj zapadají do jedné řady právě se seriálem Nemocnice na kraji
města.
V závěru textu komentuje svou rozepři s Mirkem Štěpánem. Podle Cieslara jde vlastně o
možnosti a meze masové kultury. Přesto samotný seriál Cieslarovu hodnocení neuniká, jen je
Cieslar, Jiří (1979): Dietl na pokračování aneb nekažme si večer. Acta incognitorum, 4, 9, (květen 1979), s.
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hodnocení komplikovanější, protože seriál je s kulturou, do které dle Cieslara náleží,
provázaný. Cieslar tu zohledňuje hledisko realismu seriálu (viz hodnocení postavy primáře
Sovy) nebo ještě jinak – jeho pravdivost. Odmítá seriál pro jeho nízké nároky a pro tendenci
ukolébávat svého diváka. Bylo by velmi zajímavé sledovat další celospolečenské ohlasy na
tento seriál – a to jak už očima filmových odborníků, tak odborníků přes kulturu, žurnalistů,
ale i ohlasy lidí bez odborného zázemí. Mohli bychom pak lépe ověřit, nakolik má Cieslar
pravdu v tom, že si lidé i tehdejší politický režim takovouto kulturu, takovýto seriál, přáli a
byli za ni rádi či jaké k ní byly výhrady. Bylo by také zajímavé sledovat, zda přeci jen
neexistovala nějaká alternativní veřejná součást kultury, která by mohla aspirovat svými
vyššími nároky, přijmeme-li Cieslarovo stanovisko o nenáročnosti. To je ovšem mimo rámec
této práce.

6.3. Panelstory
Film Panelstory 56 byl natočen roku 1979 a režírovala jej Věra Chytilová. Děj filmu se
odehrává, jak už název napovídá, v rozestavěném panelovém sídlišti a splétá dílčí epizody
několika jeho obyvatel nebo těch, kteří na nějaký čas do sídliště zavítali.
Cieslar se v textu Panelstory zaměřuje na několik věcí. Především mu jde o to vylíčit, jak
filmu rozumí, jaké poselství film podle něj nese. Z Cieslarova textu na několika místech
promlouvá horizont díla i jeho vlastní horizont. V hodnocení vyzvedává některé dílčí aspekty
filmu, zvláště pak jeho filmového stylu. Celkové hodnocení je ale evidentně kladné, ačkoli na
toto konto nevyřkne jednoznačný soud. My to poznáváme z toho, jak se jím dopodrobna
zabývá, a také z absence negativního hodnocení. Pokusím se ukázat, jak Cieslar filmu rozumí,
jak v textu horizonty promlouvají i jaké prostředky používá k tomu, aby zprostředkoval své
myšlenky, dojmy i zážitky ze setkání s dílem.
Cieslar hned v úvodu svého textu píše, že mezi divákem a Panelstory může vzniknout pouto,
je-li divák takový, že ho „na tomto drnu země cosi znervózňuje, pobuřuje, deptá, smýká,
stravuje, unavuje.“ 57 Pokud bychom měli říci, kdo s dílem pouto nevytvoří, pak by to byli
spokojení obyvatelé Československa tehdejší doby, takoví, proti kterým se vyslovuje i
v jiných svých textech v Actech i mimo Acta (např. v textu Dietl na pokračování aneb
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nekažme si večer, Prodloužený čas aj.). Pro vyjádření základních pocitů těch, kteří mohou
s dílem pouto navázat, tu užívá stylistického prostředku vršení slov.
Cieslar má za to, že skrze film k nám divákům promlouvá sama skutečnost. 58 Jaká tedy tato
skutečnost je? Jsou v ní až na výjimky přítomní lidé, jejichž cílem je si urvat co nejvíce pro
sebe. 59 Výjimku dle Cieslara tvoří tři postavy filmu. Prvním z nich je děda, který je ochotný
pomoci. Další postavou, která tvoří výjimku, je postava černocha, který je taktéž obětavý a
připravený pomáhat. Poslední je Matka, jak Cieslar nazývá ženu, kterou ztvárňuje Eva
Kačírková. Matka ve filmu mj. shání pomoc pro rodičku. Tyto tři postavy jsou zajímavé dle
Cieslara i z jiných důvodů.
Děda tím, že dle Cieslara do sídliště bytostně nepatří, upozorňuje na izolovanost sídliště.
Cieslar si všímá toho, že z autobusové zastávky nikdo neodjíždí, ani nikdo nepřijíždí (vyjma
dědy), že nevidíme mimo sídliště.
Černoch zase poutá svou cizokrajnou tváří, odlišností, která nám dává najevo, že ani on
tomuto sídlišti nenáleží. Když vlézá do bytu staré podřimující babičky, ozývá se negerská
hudba, všímá si Cieslar. Podobně je tomu se zelení, která v této scéně probleskne z obzoru za
sídlištěm. Obojí upozorňuje na svět mimo sídliště. Je zajímavé, že Cieslar si všímá i toho, co
kamera neukazuje, a např. říká: „Sídliště zde tedy není jakýmsi podivným výhonkem na těle
bohorovně uměřeného, tradicí ověnčeného historického města, není okrajovou stavbou, jejíž
podobu by mohlo omlouvat přehuštěné, přelidněné Staré město, které si prostě nějak
musí vypomoci, ale samo je svéprávným Městem, jakýmsi zvláštním ostrovem, zoufale
izolovaným od okolního světa.“ 60
V závěru textu Cieslar zmiňuje, že o odcizení lidí sobě navzájem a dalších nešvarech, u
kterých je tendence je mít s ním spjaté, mluví i „žoviální Dietlové“. 61
Co je tedy tím, co Panelstory přináší dle Cieslara navíc? Především jde podle něj o jasný
etický postoj. O morálce, která má k etice blízko, se zmiňuje právě v souvislosti s postavou
Matky. Ta k sídlišti na rozdíl od dědy a černocha sice patří, ale nesdílí s ním jeho morální
kodex. Ona je tu dle Cieslara zástupcem snahy o emancipaci a ti ostatní naopak snahou
o etablování se.
Hlavním tématem pro Cieslara Město, 62 které má odrážet mentalitu svých obyvatel a také
reprezentovat jejich duševní stavy. 63 Cieslar se v textu hodně soustředí na to, aby popsal,
Cieslar, Jiří (1980): Panelstory. Acta incognitorum, 6, 3, (listopad 1980), s. 156.
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jakými stylovými prostředky toho Panelstory dosahuje. Domnívá se, že jde především
o „časté používání deformujících objektivů, znepokojující tóny, zvuky hudebního komentáře,
vtíravá montážní spojení, nezvyklou časovou krátkost některých záběrů.“ 64
Aby podpořil své závěry, užívá v textu (v rámci vybraných textů z Act nezvykle často) slovní
spojení jako „troufám si říci“, 65 „vězte“ 66 či „jsme zde zasahováni“. 67 Používá také hojně
expresivních slov či spojení – např. „všezahrnující eroze“, 68 „zoufale izolovaným od okolního
světa“ 69 či „brutální lidské vztahy“. 70 Intenci Panelstory domýšlí a dotváří. Činí tak například,
když využívá symboliky a popisuje stroje, které na sídlišti pracují, jako nestvůry a draky. 71
„Draci“ jsou pro Cieslara důležití také proto, že záběry na ně kromě toho, že patří dle něj
k tomu nejlepšímu, co můžeme ve filmu vidět, jsou také nezvyklé. Nezvyklost,
nekonvenčnost je tu tedy něčím, co Cieslar znovu jako v dalších textech vyzvedává, co je pro
něj důležitou hodnotou. Dalším stylovým prostředkem je dle Cieslara také stylizace a
herectví. Komentuje herectví herce ztvárněného Jiřím Kodetem, který má dle Cieslara
nadsazený herecký projev. Nadsazenosti si všímá i u postavy Matky, která díky svému
emociálnímu projevu „[…] dokonale balancuje na věrohodném pomezí nadsázky a
výrazového realismu.“ 72
Když jsme výše zmínili nekonvenčnost, Cieslar ještě spatřuje v tom, že svými stylovými
prostředky se Panelstory vymyká tehdejší produkci.
Text o Panelstory vyšel dvakrát – poprvé v Actech roku 1980, 73 podruhé v časopise Reflex
pod stejnojmenným názvem roku 2001. 74 V Actech z archivu rodiny Cieslarů jsou patrné
známky po Cieslarově revizi původního textu pro Reflex. Nicméně text byl později pro Reflex
docela zásadně přepracován. Ačkoli pokud by nám šlo o hlavní intenci Cieslara vzhledem
k Panelstory, pak ta zůstává stejná, jen je explicitněji vyjádřená. Tu zachycuje především
v závěru textu pro Reflex, kde píše: „Jistě že na nich měli podíl sami lidé svou apatií či naopak
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agilní spoluprací, ale byl tu především vnucený politický systém, vládnoucí pokrytecká
ideologie, spiknutí netalentovaných a cynických […].“ 75
Do tohoto pro Reflex redigovaného textu promlouvá pozdější horizont Cieslara – v textu se
vyjadřuje otevřeněji, jasněji, komentuje film z pozice člověka, který se jím v době, kdy jej
zhlédl (a jak říká na konci textu – vlastně po celou dobu), zabýval a tuto svou pozici reflektuje
v aktualizovaném vydání. Hned v úvodu říká:

„Začnu pamětnicky: někdy na podzim roku 1980 jsem kdovíkde uviděl nový film
Věry Chytilové Panelstory a vzpomínám si přesně na ten dojem údivu a
spolusympatie: právě jsem spatřil film, který v čase vrcholící Husákovy ,normalizační
šedi‘ působil jako bouřlivý protipól všeho, co bylo v kinech tehdy z české produkce ke
zhlédnutí.“ 76
Není to jedinkrát, kdy do textu vstupuje z reflektované pozice. V části s podnadpisem
„Dobové tance“ komentuje tehdejší kinematografické poměry. Nejvíce patrné je to ale v tom,
že text stylisticky přepracoval, rozčlenil a je v něm více otevřený, jak už bylo řečeno. Vznikl
tak sice, zdálo by se, nový text, ovšem to hlavní zůstává.
Cieslarovi jsou stále sympatické především dvě postavy – Matky a Dědy. Jako téma stále vidí
Město a jeho izolaci od okolního světa. Nadále se domnívá, že vykreslení Města je odrazem
mentality jeho obyvatel. Jeho náhled se posouvá jen málo v tom, že závěr již nečte jako
„smířlivý kompromis“, 77 ale spíše jako „dotek pochopení“. 78 K tomuto posunu dodává: „[…]
tak se věci prostě měly, i zabahnělé sídliště mohlo mít pro senzitivní lidi své skromné kouzlo,
svou hloubku, svou křehkost posledního azylu.“ 79
Shrňme tedy, jak a v čem se text psaný pro Reflex od toho psaného před více jak dvaceti lety
pro Acta odlišuje a v čem je shodný. Odlišný je především ve stylu textu a v tom, že Cieslar
k filmu přistupuje s odstupem i nadhledem daným časem. Shodný je hlavně v intenci
kritiky, sympatiích k postavám i filmu samotnému.
V souvislosti s Panelstory se Jan Bernard, další z filmových teoretiků, zmiňuje ve své knize
Z šedé zóny, že jediní, kdo směli o Panelstory psát, byli Vladimírem Kolárem povolaní: Karel
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Martínek, Miroslav Zůna a Vladimír Solecký. 80 Vladimír Kolár je prozaik a kritik. V letech
1981 až 1988 byl šéfredaktorem revue Film a doba.
Jak tito autoři film Panelstory reflektovali? Co je zaujalo, jak film přijali, co se jim na filmu
nelíbilo, v čem by se s Cieslarem shodli a v čem naopak nikoli?
První z kritik vydaných ve vybraných periodicích vyšla ve Filmu a době 1982 pod názvem
Filmový svět Věry Chytilové (na základě filmu Panelstory). 81 Text napsal Karel Martínek.
Karel Martínek byl divadelní teoretik, který se mj. věnoval sovětskému divadlu v první
polovině 20. let 20. století. Jedno z hlavních východisek Martínkova textu je tvrzení, že
intence režisérky byla ukázat svět takový, s nímž je i přes jeho nešvary nutné se smířit. 82
Režisérka má dle Martínka „hysterický nadhled“ nad filmem. Film oceňuje pro jeho
„neuvěřitelnou obraznost, básnickost a lyričnost“. 83 Martínek se také domnívá, že se na filmu
poznamenává to, že je režisérka žena a píše: „Žena-režisérka nezapírá nanejvýš originální
vidění vztahů, nenávidí mužskou povýšenost a neodpovědnost, pronásleduje muže v jejich
erotomanských zálibách, vysmívá se jejich údajnému svůdnictví, pohodlnosti. Straní ženám,
[…].“84 K posouzení Martínkova tvrzení nám ovšem chybí informace, kde přesně to ve filmu
čte. Vytýká také režisérce, že díky nevhodnému obsazení herců vzniká „rozpor mezi stylizací
filmového výrazu a nestylizovaností hereckých výkonů tzv. natursčiků vážně narušuje
koncepci celého díla.“ 85 V tomto by se s Cieslarem pravděpodobně neshodoval. Cieslar
herectví v Panelstory oceňuje a není to něčím, co by kazilo jeho dojem z filmu. Podle
Martínka bylo snahou režisérky filmem „[…] vyburcovat diváka proti lhostejnosti,
povrchnosti, neodpovědnosti, předstírání a nepochopení.“. 86 To je intence, která by Cieslarovi
být vzdálená nemusela. Otázku vzbuzuje snad nejvíce to, nakolik by se Cieslar shodoval
s Martínkem v tom, zda Chytilová opravdu chtěla burcovat nebo spíše chtěla zobrazovat
realitu. Pro jistou odpověď nám chybí explicitní opora v Cieslarově textu.
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Další srovnání a pohled na film Panelstory nám nabízí Miroslav Zůna v textu Ještě
k filmovému světu Věry Chytilové, který vyšel taktéž ve Filmu a době roku 1982 87. Miroslav
Zůna je filmový dramaturg, redaktor a vědecký pracovník. Koncem 80. let 20. století se
účastnil rozsáhlých diskusí o české filmové kritice. V textu Zůna píše i o jiných filmech, které
režírovala Věra Chytilová, ale těžiště tvoří právě Panelstory. V textu vychází ze čtení filmu,
v němž „negativní jevy převažují, způsobený chaos je s těmi lidmi, jak jsou sotva
odstranitelný.“ 88 Film je dle něj „hysterickou kritikou současnosti“. Dochází k tomu, že film
Panelstory nevykresluje realitu takovou, jaká doopravdy je, nepřijímá jeho východiska.
Domnívá se, že ačkoli se sídlišti spojeno nemálo problémů, tak je líčí film, je přehnané. I
přesto si myslí, že to není jediné možné hledisko, jak se na film dívat. Dalším je, že to může
sloužit účelu nastavení zrcadla, burcování k opaku. 89 S Cieslarem se shoduje v tom, že je film
groteskou o tehdejší společnosti, ale neshodoval by se již v pohledu, zda film odráží realitu.
Na rozdíl od Cieslara se nedomnívá, že zobrazení města je „zvnějšněním mentality jeho
obyvatel“.
Poslední text, který máme pro srovnání a představu o tom, jak bylo možné film Panelstory
interpretovat, je článek Vladimíra Soleckého s názvem Satirické zrcadlo Věry Chytilové,
který vyšel ve Filmu a době 1982. 90 Solecký se na filmy, které natočila Věra Chytilová, dívá
prizmatem satiry. Celkově má jeho kritika filmu kladné vyznění, v závěru textu doplňuje, že
„originální tvůrčí vidění Věry Chytilové by tedy nemělo v rejstříku naší kinematografie
scházet […].“91 V otázce herectví se přímo vyjadřuje ke stanovisku Karla Martínka.
Neshoduje se s ním a obsazení „naturščiků“ vítá. 92 Nesouhlasí s Martínkem ani v otázce
nadržování ženám. S Cieslarem by se shodl v obecném hodnocení, že „[…] galerie nepříliš
sympatických postav v Panelstory byla podstatně zajímavější než většina podprůměrné
veseloherní konfekce, kterou produkuje Barrandov v posledních letech.“ 93 Shodl by se
s Cieslarem i v tom, že „sídlištní problémy“ „potřebují opravdu ostré pero satirika“. 94
Takovým satirikem podle Soleckého Věra Chytilová coby režisérka filmu je. Nejblíže by měl
tedy Cieslar právě k Soleckému, vzdálený by byl Martínkovi.
Zůna, Miroslav (1982): Ještě k filmovému světu Věry Chytilové. Různé vývojové fáze režisérky. Film a doba,
28, 5, (1982), s. 266-267.
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6.4. Kalamita
Film Kalamita 95 byl natočen roku 1981 a režírovala jej Věra Chytilová. Děj Kalamity se
odehrává v zimě, jak už název napovídá, a vypráví příběh, který se odehrává v době, kdy
Cieslar žil.96 Hlavním hrdinou je mladý Jan Dostál, který se rozhodl ukončit vysokoškolská
studia, vrátit se do rodné obce a stát se strojvůdcem. Podstupuje složitá vysvětlování, proč tak
činí, stejně jako je složitá jeho cesta k strojvůdcování.
Cieslarova filmová kritika na tento film vyšla poprvé v Actech, podruhé v knize Concenttino
ohlédnutí.97 Cieslar v této podruhé vydané kritice do jejího názvu přidává název filmu, takže
namísto původního „Zima v železniční zemi“ je nový titulek „Kalamita aneb Zima v železniční
zemi“, čímž se stává titulek čitelnějším a jasnějším.
Jemně také kritiku stylisticky upravuje. Nejvýraznějším zásahem je vypuštění závěru
z původního textu. Vypouští větu: „Poslání: nuže vy houževnatí hledači příběhu o
„současnosti“ a s „kladným“ hrdinou: zde jest! A jaký. 98“. Na redigované podruhé vydané
kritice to mění dvě věci. První je, že v redigované, kritice chybí jednoznačné hodnocení filmu.
Druhá je, že vypouští něco, co bylo pravděpodobně dobově podmíněné. Mluví o konkrétní
představě skupiny lidí, „hledačů příběhů“.
Cieslarova kritika je charakteristická několika aspekty – využívá poetický jazyk pro vyjádření
svých myšlenek, vychází v hodnocení z autorského hlediska, hodnotí na základě
nekonvenčního filmového zpracování, realistického vykreslení příběhu a na etickém základě.
Tématem pro Cieslara jsou v Kalamitě přírodní živel a železniční dráha.
Podobně jako se Cieslarovi zdá, že film využívá básnickosti, využívá i ve své kritice místy
básnického jazyka a beletristických slovních spojení. Když se zmiňuje o tom, jak s tematikou
dráhy film pracuje, píše, že: „Zaslouží si všimnout, jak hrdinovu ,dráhu‘ Chytilová pro naše
oči důmyslně rozostřuje, ustavičně otevírajíc od této příběhové páteře průhledy do různých
uzavřených minisituací, chytře portrétujících železniční zemi.“ 99 Ke konci textu zase popisuje
závěr filmu: „Světlo protagonistova altruismu se tak na okamžik rozlévá i do ostatních
„cestujících“, a to je ovšem velká chvíle a pravé rozevření, nad nímž ustrne i drsná příroda:
v té chvíli přestane v kalamitní krajině sněžit a utiší se vítr…“ 100
Kalamita (Věra Chytilová, Československá socialistická republika, 1981).
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V této kritice několikrát použije autorského hlediska nahlížení na film. Chytilová je pro něj
tím, kdo „hýbe“ filmem. Z ostatních tvůrců filmu věnuje pozornost ještě spoluscénáristovi
filmu Josefovi Šilhavému, kameramanovi Ivanovi Šlapetovi, Jiřímu Brožkovi, který měl na
starosti střih a Laco Déczimu, který byl odpovědný za hudbu a dále ještě některým vybraným
hercům. Nicméně režisérka snímku v Cieslarově nahlížení sehrává klíčovou roli. Chytilová
(spolu s Josefem Šilhavým) „vysílá hlavního hrdinu na dráhu“, 101 Chytilová „rozostřuje
hrdinovu ,dráhu‘“ 102, Chytilová „má schopnost vidět ve shluku obrazů tmelivo spodních
souvislostí“ 103 či Chytilová „završuje Kalamitu originálním způsobem“. 104
Důležitá je pro Cieslara (podobně jako i v jiných kritikách) nekonvenčnost a realističnost.
Zdůrazňuje, že filmové zpracování je neotřelé 105 a že jazyk dialogů je nekašírovaný. 106
Nejdůležitější v hodnocení je ale etika. Cieslar evidentně fikční svět Kalamity nevidí jako
ideální. To můžeme číst například v pasáži textu, kde Cieslar píše o hlavním hrdinovi: „[…]
v ohromujícím podání Boleslava Polívky představuje se nám pravý lidský originál, který
v celém tom propletenci všemožných drobných korupcí, podvůdků, protekcí, životních
podrazů, schválností, všech těch dennodenních pouličních vulgarit a arogancí žije v jakési
svaté distanci […].“ 107 Cieslar na podobnou notu píše i v druhé části textu: „Neboť Kalamita,
to je Panelstory podchlazená, to je panelové sídliště po měsících či po letech, na tom nezáleží,
zkrátka jakési bytovisko pod sněhem, s lidmi, z nichž mnozí se rozhodli v kalamitní situaci
,zařídit‘, ,udělat se pro sebe‘, každý dle svého osobního egoismu, někteří s kořistnickým a
samolibým přehlížením druhých (filozofie Poloczkova řezníka) či se zoufale krátkozrakou
vidinou soukromého úspěchu (sportovkyně Dagmar Králová).“ 108 Nonkonformita, která není
samoúčelná, ale sleduje zájmy druhých a je k nim ohleduplná, je něčím, co Cieslara oslovuje,
a to nejen v Kalamitě.
Cieslar v závěru Kalamitu srovnává s Panelstory, a tak propojuje filmy do příběhu, kde je
etika a morálka jednou z hlavních linek, kterou v něm vidí a sleduje.
Ještě před samotným textem kritiky Kalamity je Cieslarův text, dalo by se říci předmluva, o
tom, proč kritika nevyšla ve Scéně. Kritika byla dle Cieslara řádně s redakcí Scény
domluvená, avšak nevyšla, neboť „[…] z nejvyšších úředních míst se proti Kalamitě
v průběhu března a dubna zvedl povyk, vrcholící tím, že na konferenci barrandovských tvůrců
Cieslar, Jiří (1981): Zima v železniční zemi. Acta incognitorum, 7, 8, (duben 1981), s. 439.
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byl tento poslední film Věry Chytilové označen za ,vyložený neúspěch‘ […].“109
V souvislosti s touto událostí za „pravou perlu“ uvádí „katovskou“ recenzi Jana Klimenta,
která vyšla v Rudém právu 22. března 1982. 110 Jan Kliment byl kritik Rudého práva. Kliment
hned v úvodu o Věře Chytilové píše, že jde o „nesporně talentovanou a osobitou režisérku“.
Jeho snahou, jak sám píše, má být se na film podívat střízlivě. Začíná popisem hlavního
hrdiny Jana Dostála, který dle Klimenta ukončil školu z nudy. To ovšem ve filmu nezaznívá.
Režisérka nám neposkytuje jednoznačné vodítko, abychom mohli vědět, z jakých důvodů Jan
ve vysokoškolských studiích nepokračuje. Jistě je tu v rozporu s Cieslarovým hlediskem na
tuto postavu Kalamity. Podle Klimenta nám Věra Chytilová o současnosti mnoho nevypovídá.
I to je jistě něčím, v čem by byl s Cieslarem v rozepři. Kliment se domnívá, že se Chytilová
oddává rozkoši z ošklivosti, Cieslar naopak, že pravdivě vykresluje součást reality.
Cieslar se v předmluvě vyjadřuje o tom, že Kliment trpí nechutí k režisérce a to je důvodem
k předpojatému nahlížení na její film. Bylo by úkolem pro rozsáhlejší rozbor, zda tomu tak u
Jana Klimenta je či nikoli, ovšem pro účely práce postačí, že se oba autoři textů značně
rozcházejí a to v především v otázce pravdivosti vykreslení doby a tehdejší společnosti.
Fakt, že nemůžeme porovnat Cieslarův pohled na film s jinými kritikami ve vybraných
periodicích, je způsoben tím, že jiné kritiky než podobné svým vyzněním té Klimentově
nemohly vyjít.

6.5. Romaneto
Film Romaneto 111 byl natočen roku 1980 a režíroval jej Jaroslav Soukup. Děj Romaneta se
odehrává v 70. letech devatenáctého století a pojednává o životě spisovatele a novináře
Jakuba Arbese. Ten se snaží usvědčit vrchního policejního komisaře Dederu z toho, že střílel
na zakázaném shromáždění do lidí. Arbes je ale sledován, mezi některými z jeho známých
jsou tajní spolupracovníci policie. Odmítá mu pomoci i jeho nadřízený z Národních listů,
neboť je vázán státu a bojí se.
Cieslarův text vyšel v roce 1981 poprvé, a to ve Scéně. 112 V Actech vyšel text 113 až o čtyři
roky později, tedy se značným časovým odstupem. Texty se až na několik stylistických úprav
Cieslar, Jiří (1981): Zima v železniční zemi. Acta incognitorum, 7, 8, (duben 1981), s. 444.
Kliment, Jan (1982): Ne právě povznášející pohled. Rudé právo, (22. března 1982), s. 5.
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liší v jedné zásadní věci – redakce Scény totiž vypustila jeden celý odstavec článku. O tom se
dozvídáme z úvodu Cieslarova textu vyšlého v Actech. Úvod tohoto textu je zajímavý i
v jiných ohledech. Cieslar v něm popisuje, jak poté, co napsal pochvalnou recenzi právě na
film Romaneto, napsal pak i několik méně pochvalných na filmy režírované Jaroslavem
Soukupem. Píše, že si Soukup nechal ve Scéně, kde měla vyjít recenze na film Vítr v kapse,
předložit Cieslarovu nepříliš příznivou recenzi na tento film a ta posléze nevyšla. Píše také o
jeho zážitku z promítání filmu Romaneto, kde se jeho filmoví kolegové divili, že je filmem
tak zaujat. Podle Cieslarových slov jedna z kritiček, která se o filmu nejprve vyslovovala tak,
že jde o „nudu v Čechách“, napsala později velmi nadšenou recenzi na tento film. Cieslar to
píše dle svých vlastních slov pro ilustraci „českého filmového rybníčku.“
Zpět ale k vypuštěnému odstavci ve Scéně. Ukažme si, o jaký odstavec se jedná:

„Uzamčené město má při vší mozaikovitosti pohledu své znatelné urbánní rozložení.
Jeho periferii tvoří lakonicky fotografovaná scenérie dělnických bytů – obraz pekla,
ozvláštněný znepokojivými tóny hudebního doprovodu Zdeňka Bartáka; v odvážném
srovnání se připomenou apokalyptické scény z Wajdovy Země zaslíbené. Periferie
obklopuje městské centrum, složené ze složitého pletence uliček. A vlastní jádro,
pravý čep města i příběhového organismu tvoří pak místo, v němž se kamera zcela
výjimečně zvedá vysoko nad zem a v němž zazní povznesená varhanní hudba a
mohutnými okny vniká vzácné světlo. Mikulášský chrám, jehož význam pro příběh je
ostatně zdůrazněn tím, že právě v něm se pod Balkovým obrazem sv. Xaveria setkává
racionální Arbes se svým vizionářským alter-ego a příběh se tak rozevírá do dvou
základních vypravěčských cest, podobně jako ono kružítko, které Arbes při setkání
s Xaveriem považuje za nůž…“ 114

Co jiného nám říká Cieslarův text? Cieslar v textu sympatizuje především se třemi aspekty,
které ve filmu vidí. Shrnuje je v závěru, ve kterém píše: „Tím, co je totiž v Romanetu klíčové
a zaručuje mu jeho hodnoty, je představení Arbesova osudu jako jednoho čestného životabytí
ve světě. Proto nejvíce cením ty chvíle, kdy promlouvá všednost a zviditelňuje se tíha, již
sebou nesl každý den redaktorovy existence […].“ 115 Jde tedy o čestnost, všednost a
zviditelňování tíhy. Čestnost bychom vzhledem ke zbytku textu mohli rozvést na autenticitu a
114
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odvahu postavit se moci. Všednost a zviditelňování tíhy souvisí s dalším aspektem pro
Cieslarovo myšlení o filmu, zdá se, důležitým, totiž pravdivostí a reálností filmu.
Čestnost a autenticitu má Cieslar spojenou s hlavní postavou – Jakubem Arbesem. Ten je
podle Cieslara „citlivý intelektuál s vytříbeným sociálním citem, samaritánskou potřebou
pomáhat a čistou odvahou stát za svými názory“. 116 Je to zjevně něco, čím postava Cieslarovi
imponuje. Cieslar si také všímá jednoho dialogu ve filmu, ve kterém Arbes říká, že nemůže
odjet, že musí v zemi zůstat a to je Cieslarovi sympatické. Jednání hlavního hrdiny je tedy
tím, co přispívá ke kladnému hodnocení filmu.
Všednost a tíhu Cieslar vidí především ve znázornění tehdejší Prahy, Města, jak filmový
prostor Cieslar nazývá. Není podle něj typickým zobrazením té Prahy, jak ji známe – tedy
Prahou plnou pamětihodností a prozářenou sluncem. Město v Romanetu je dle Cieslara šedivé
a vyobrazuje spíše její odvrácenou tvář. Tím, že Praha – Město je ve filmu vyobrazená jinak
než jak ji známe, dociluje film dle Cieslara toho, že se stává anonymním, zobecňuje. Tíhu pak
Cieslar spatřuje nejen v tom, co se ve filmu děje hlavnímu hrdinovi, ale i tím, že leitmotivem
filmu je dle Cieslara smrt. Ta má ve filmu vystupovat jako všudypřítomná cholera, před
kterou není možné utéci a jako tváře policejních slídičů. Podle Cieslara jsou „druhou stránkou
čehosi patologického, co doléhá na Město a šíří strach.“ 117
Když Cieslar popisuje Město, dělá to skrze vlastní popis toho, co cítí svými smysly: cítí
doslova viditelný pach, cítí mráz a zimu, cítí, jak dotěrné stěny zanechávají bílé stopy na
šatech, vidí sporé světlo v chomáčcích tabákového kouře. 118 Dokresluje tak vlastními slovy
film, mluví „za“ něj.
Film Cieslar kritizuje za to, že se dopouští několika klišé – zmiňuje postavu Nerudy,
charakterizaci Dedery, pohledy do salónů městské smetánky.
I přesto film z výše zmíněných důvodů přijímá kladně, jak sám píše119 – dojem je z něj
mimořádný.
O filmu Romaneto vyšlo ve vybraných periodicích několik textů. Všechny jsou více či méně
kladnými ohlasy na film. První z nich vyšel v Kině roku 1980 a připravila jej Olga
Hrivňáková. 120 Olga Hrivňáková působila v periodiku O knihách a autorech, psala i filmové
recenze. V textu píše o postavě Jakuba Arbesa, že to byl fanatický bojovník před soudem a
Cieslar, Jiří (1985): Romaneto. Acta incognitorum, 10, (leden 1985), s. 14.
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něžný člověk plný citu. 121 To je něco, na čem by se s Cieslarem spíše neshodla. Cieslar se o
fanatičnosti nezmiňuje, hrdinu vidí spíše v mezích normality – jako odvážného muže, jež je
mu sympatický. Stejně jako Cieslar si však všímá účinků natáčení v exteriérech pro vytvoření
atmosféry.
Další z textů vyšel v roce Záběru pod zkratkou „lčer“ 122 v obvyklé rubrice Píšeme o filmu.123
Autor film hodnotí jak vcelku úspěšný a jako tematické obohacení domácí tehdejší produkce.
Velkou část textu věnuje autor popisu děje a postav. Na rozdíl od Cieslara píše, že vykreslení
prostředí znesnadňuje orientaci a působí stereotypně. Zároveň se ale o něm vyjadřuje i tak, že
přesvědčivě evokuje dojem staré Prahy.
Poslední z textů o filmu Romaneto vyšel v časopise Film a doba taktéž roku 1981 a jeho
autorem je Vladimír Kolár. 124 Text Je film Romaneto romanetem si, jak už sám jeho název
napovídá, klade jako hlavní otázku to, zda film žánru romaneta odpovídá. V závěru textu
dochází ke kladnému výsledku. Romaneto autor zařazuje mezi dobrodružné filmy
s autentickými dobovými reáliemi. Vykreslení Prahy 70. let devatenáctého století se autorovi
zdá věrohodné, film podle něj také evokuje tajemno. Kolár film srovnává s Arbesovým dílem,
a díky tomu v něm tak nachází trhlinu, jak sám píše. 125 Tu spatřuje v tom, že „[…] Arbesův
záměr konfrontovat vědu s vírou, racionálno s iracionálnem tu je zaměněn za pouhou
tajemnou, napínavou podívanou, sklouzávající k samoúčelu.“ 126 Postavu Jakuba Arbese
hodnotí jako věrohodnou, podobně jako Cieslar ho vidí jako statečného intelektuála. Celkově
film hodnotí kladně.
Kritici se tedy s Cieslarem shodují v tom, že film přijímají pozitivně a také v tom, že cítí
sympatie k hlavnímu hrdinovi, který se jim zároveň jeví jako věrohodný. Nicméně jinak
každý ve svém hodnocení sleduje jinou linii.
Cieslar ji staví na odvaze hrdiny, na všednosti a vyobrazení tíhy. S jednáním hrdiny
sympatizuje, všednost a tíha jsou mu odrazem pravdivosti a reálnosti. Oceňuje i nezvyklé
znázornění Prahy.
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6.6. Prodloužený čas
Film Prodloužený čas 127 byl natočen roku 1985 a režíroval jej Jaromil Jireš. Pojednává o části
života univerzitního postaršího profesora, který se zajímá o téma eros ve výtvarném umění.
Má mladou partnerku, která ho obdivuje a miluje. Zjistí však, že onemocněl rakovinou
žaludku. Po roce léčení se z nemoci dostává a je opět zdráv.
Text o tomto filmu vyšel v Actech roku 1985, 128 později v knize Concenttino ohlédnutí roku
1996. 129 Texty se v mnohém neliší. Úpravy jsou stylistického rázu – zkracuje souvětí,
vypouští části souvětí (aniž by souvětí změnilo svůj význam), nahrazuje slova. V případě
nahrazování slov jde především o ta slova, jež jsou zastaralá – kumšt nahrazuje uměním,
studiózy nahrazuje žáky.
Na čem ale zakládá Cieslar svůj text? Převážně na hodnocení toho, co film sděluje
prostřednictvím hlavní postavy profesora Svozila, kterého hrál Miloš Kopecký. Postava
profesora se mu zdá být příznačná pro kulturní klima té doby. Toto klima - a tedy ani tato
postava, která jej symbolizuje - se Cieslarovi, tak jako celý film, nelíbí. Proč tedy? Co je
podle Cieslara pro tehdejší kulturu příznačné? To se dozvídáme především ze závěru textu,
kdy píše, že film „[…] ve skutečnosti je při všech svých hodnotách pikantní lží o pravém
stavu věcí, lží ovšem mudrlantskou, žoviální, vlichocující se konstrukcemi „skvělých lidí“,
[…].“130 Jako opozitum staví proti tomu náročný život, ve kterém je místo pro „hrozivé,
ničivé, jdoucí ti na tělo a na duši, vše patetické, mocné, vše opravdu naléhavé, co klade před
člověka opravdu podstatné věci“. 131 Kromě tohoto vyjádření názoru se to snaží Cieslar
dokládat ještě vlastní zkušeností, ze které vyplývá, že takovýto profesor, „povrchní mluvka“,
by na vysoké škole neměl šanci uspět. Cieslar tvůrce filmu kritizuje za to, že univerzitního
profesora představují jako „existenciálního gurmána“, 132 intelektuála, jehož přednášky jsou
koncertní show. Cieslar ovšem profesora jako intelektuála nevidí, protože není „člověkem
zasvěceným snaze rozumět´“ 133, ale je „rétorským hňupem“. 134 Má taktéž dojem, že film je
portrétem snoba. Film srovnává s dalšími filmy, když Prodloužený čas zařazuje do tzv.

Prodloužený čas (Jaromil Jireš, Československá socialistická republika, 1985).
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dietlovské kultury. 135 Ta má dle něj masový ohlas a je jí vlastní „znalost života“, životní
prakticismus, existenciální lehkost. Podává také recept, „jak to s tím životem udělat“.
Cieslarovi nevadí tolik Kopeckého herecký diletantismus, a že je film pouhou konvenční
televizní vyprávěnkou. Vadí mu dietlovská kultura, která dle něj používá rafinované
prostředky a je mu zcela cizí. Tím, co Cieslara při hodnocení tohoto filmového zážitku dráždí,
je konvenčnost. Tu úzce spojoval s dobou, ve které tento text psal.
Cieslar v tomto textu vytyčuje ještě jednu kulturu - kozákovskou. Zařazuje ji do nejsvrchnější
vrstvy tehdejší kultury. Říká o ní, že stojí, co do oficiálnosti nejvýše. Cieslarovo označení
vzniklo podle herce Josefa Kozáka, který ztvárnil několik postav filmů ovlivněných ideologií
socialistického realismu. Málokdo ji dle Cieslara zná, je svým způsobem neškodná.
Prodloužený čas do ní ovšem nepatří.
Cieslar využívá při hodnocení i ironie – hned na počátku, když popisuje děj filmu, píše o
humoru hlavního představitele: „Humor v plné živosti se mu však vrátí ve šťastném konci,
kdy zákeřná choroba po roční medikaci jeho tělo opustí, a život, který přechodně chorobně
zešedivěl, je opět zahrada zelená.“ 136 Dopouští se i osobního výpadu proti postavě hlavního
hrdiny, když jeho jednání komentuje slovy: „[…] já bych mu nejraději přejel automobilovým
heverem po sanici, abych užil úsloví Woodyho Allena.“ 137 Možná je i příznačné, že používá
slovník spojený právě s tímto americkým režisérem, jehož filmy jsou také plné humoru,
přesto v nich závažnost zůstává závažností. Ostatně závažnosti se Cieslar též věnuje. Žánr
filmu, komedie, se mu vzhledem k tematice nezdá být úplně přiměřený.
Osobní tón má také, když popisuje svůj pocit trapnosti, který v kině při promítání snímku
zažíval. Trapnost byla pro Cieslara daná profesorovým pronášením „pěkné skládky
bonmotů“, „vlezlých primitiv“, „okázalých šplechtů“. 138
Jak film viděli další dva filmoví kritici, kterým vyšly kritiky na film Prodloužený čas ve
vybraných periodicích?
První z nich napsala Stanislava Přádná, filmová teoretička, která se zaměřuje na období
šedesátých let a tzv. novou vlnu. Spolupracovala s Jiřím Cieslarem na knize Démanty
všednosti. Ve svém textu Prodloužený čas, který vyšel ve Scéně roku 1985, 139 hlavní postavě
vyčítá intelektualismus, elitářství a jeho malý kontakt s všednodenní realitou. Podle Přádné je
Cieslarův vlastní pojem.
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postava profesora odlidštěná, což by bylo blízké i Cieslarovu pohledu. Profesora si Přádná
dobírá za to, že „Některá duchaplná moudra, pronášená protagonistou, znějí jako předčítané
citáty z knih klasiků […].“ 140 Herectví Miloše Kopeckého vidí jako „decentní intelektuální
klaunovství“. Všímá si také nepřiměřenosti v tom, že profesorovi se dostává od jeho známých
značné pozornosti, což je při jeho egocentričnosti zvláštní nesoulad. Nesoulad vnímá i v tom,
jak mohlo s ohledem na jejich vlastnosti dojít ke vzniku vztahu mezi profesorem a jeho
mladou partnerkou Alenou. Přádná vidí jako problematickou, stejně jako Cieslar, postavu
profesora Svozila. Dívá se na něj sice z trochu jiného úhlu, ale dochází k podobným, byť
méně ostrým závěrům. Používá pro to také jiné prostředky. Zatímco Přádná jakoby nahlas
přemítala, Cieslar vyslovuje soudy, a to mnohdy dost tvrdé.
Druhý text o Prodlouženém čase napsal filmový publicista a později producent Pavel
Melounek. Ten v textu krouží kolem problému podobně jako Přádná i Cieslar, když filmu
vyčítá artistní spekulativnost. Jeho text Okázale trpký let nad životem vyšel v Kině roku
1985. 141 Hlavní Melounkův akcent je v odtažitosti (to je dáno onou spekulativností) – citové
vztahy jsou dány, divák je při sledování vztahu profesora a Aleny postaven „před hotovou
věc“, profesor je spíše glosován než ztělesňován. 142 Melounkův pohled je Cieslarovu podobný
v tom, že „Do pozadí až nápadně ustupují jeho [profesorovy, pozn. autorky] poklesky,
neduhy i očekávatelná traumata.“ 143 To je blízké existenciální lehkosti, kterou skrze postavu
profesora ve filmu čte Cieslar. Melounek film hodnotí jako „nakadeřený snímek“.
Cieslarovo negativní přijetí snímku spočívá v tom, že snímek je vzdálen Cieslarově představě
o realitě. Podobně jako v případě textu Skalpel, prosím… by se dalo ve spojitosti s filmem
Prodloužený čas mluvit o sladké polopravdě, ba dokonce, jak sám Cieslar píše, o lži. Je mu
cizí postava profesora Svozila, stejně jako kultura, kterou dle Cieslara profesor představuje.
Otevřeně o tom Cieslar píše, místy používá ironie a ostrý tón, který někdy podepírá vlastní
zkušeností či zážitkem.

6.7. Skalpel, prosím…
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Film Skalpel, prosím 144 byl natočen roku 1985 a režíroval jej Jiří Svoboda. Vypráví části
životního příběhu neurochirurga a profesora, který mj. stojí před rozhodnutím, zda podstoupit
riskantní operaci pětiletého chlapce Uzlíka. Mezitím jeho kolegovi Františkovi Krtkovi zemře
dcera. Profesor se nakonec pro operaci rozhodne, ale objeví se komplikace, které nakonec
překvapivě vyřeší právě Krtek, který se objeví v nemocničním sále, ačkoli na nějakou dobu
po smrti dcery z nemocnice odešel.
Cieslarův text Skalpel, prosím… vyšel pouze v periodiku Acta incognitorum. Cieslar pro
hodnocení snímku zvolil jako hlavní východisko únikovost. Tento postup využívaný
v některých filmech odvádí diváka od pravdivé reality všedních dní a pro Cieslara je
únikovost charakteristická i pro dobu, ve které text psal. Má za to, že ani režisér, který: „V
barrandovských poměrech patří k profesionálům: točí vizuálně atraktivní, opravdu nenudné
filmy, […],“ 145 „[…] neuniká stereotypům české kinematografie posledních let […].“146
Těmito stereotypy myslí právě onu únikovost. Tím se dle Cieslara film zařazuje do tzv.
středního proudu dietlovsko-plzákovské subkultury. Motivací pro to se mu jeví možnost
využít nemocničního prostředí jako místo pro umisťování své polopravdy. 147 Vysvětluje to
jednak společenskou poptávkou právě po dílech z tohoto prostředí a pak také tím, že
společnost má za to, že nemocniční prostředí tolik nepodléhá mocenským tlakům a panuje
tam větší společenská autonomie. Ovšem Cieslar má také za to, že je to vykoupeno jeho
izolovaností. Podobnou optikou hodnotí i hlavního hrdinu, profesora, který se dle Cieslara
může pokojně věnovat medicíně. Jako oporu pro tato svá tvrzení využívá i jazykových
prostředků, jako „je věřeno“, „nemocnice jest“, „autonomie je dána“ či „jak ukazuje praxe“,
tedy přesněji – používá trpného rodu. Nemocnici si dobírá ještě dvojím způsobem. Jednak
tím, že ji jako součást námětu zařazuje do tzv. dietlovsko-plzákovské subkultury, 148 pak také
tím, že píše, že nemocniční tematika v knihkupectvích jde na odbyt stejně jako knihy
Bohumila Hrabala. Vystavuje tak hierarchii, ve které Hrabal stojí výš než díla z nemocničního
prostředí.
Důležitým prostředkem textu, který Cieslar využívá, je také ironie. Té používá mj. v části, kde
popisuje roli profesora, o kterém píše: „Už jsme to řekli, pan profesor je prostě skvělý
člověk.“ 149 Postavu srovnává s jinou, totiž s postavou primáře Sovy, a opět tak naráží hlavně
na seriál Nemocnice na kraji města. Pro Cieslara je profesor „zduchovnělým protějškem
Skalpel, prosím (Jiří Svoboda, Československá socialistická republika, 1985).
Cieslar, Jiří (1985): Skalpel, prosím… . Acta incognitorum, 11, (leden 1985), s. 208.
146
Cieslar, Jiří (1985): Skalpel, prosím… . Acta incognitorum, 11, (leden 1985), s. 208.
147
Cieslar, Jiří (1985): Skalpel, prosím… . Acta incognitorum, 11, (leden 1985), s. 209.
148
Cieslarův vlastní pojem
149
Cieslar, Jiří (1985): Skalpel, prosím… . Acta incognitorum, 11, (leden 1985), s. 210.
144
145

36

dementního ušlechtilce primáře Sovy“. 150 Na Dietla a Nemocnici na kraji města naráží ještě
v závěru textu, kde píše, že některá místa ve filmu budí dojetí, a to že je právě dietlovské
umění.
Ironie je přítomná i v jeho popisu závěrečných událostí filmu, kdy se na scéně operačního sálu
objeví Krtek a zachraňuje malého Uzlíka poté, co se profesorovi klepaly ruce, a zdálo se, že
operaci možná nezvládne dokončit. Krtka tu označuje jako „doctorus ex machina“ a dodává,
že se u operačního stolu objeví „osudem přiškrcený Brzobohatý, ramena široká, rukávy dělně
k vyhrnutým loktům vykasané, mužné rýhy dohluboka kol úst prohloubené, všecku svou
osobní oteckovskou bolest ve skvělý výkon tvůrčí a spásný přetaví, do chlapcova
hypotalámku se zabere a světe rozsviť se, troubo andělská zaduj: Uzlík je zdráv.“ 151 Tady si
všímá ještě jisté nelogičnosti a nepřiměřenosti, protože doktoři po operaci slaví úspěch, a
Cieslar namítá, že na zhodnocení, zda je to skutečný úspěch, je potřeba delšího času.
Postavu profesora hodnotí na základě své představy o jejím potenciálu, který dle něj Svoboda
nenaplní. Jako příležitost vidí Cieslar především pocit nejistoty, který se line profesorovými
myšlenkami a jednáním. Dodává k tomu:
„Ale jak vidno, ta obava ze ztráty pozice je čistá a mravně zdůvodnitelná: jde tu
opravdu o seriózní starost, zdali na své vůdčí místo stačí profesionálně, jakákoliv
postranní úvaha či případné lpění na postu při profesionální inadekvaci je tomuto
skvělému člověku cizí a tak i jeho přechodná krize – dramatická šance příběhu – je
průzračná jako sklenka vody. “ 152
Na filmu Cieslar oceňuje „řadu dobrých detailních postřehů s nespornou vizuální kulturou a
opravdu dramatické vypravěčství“. Vytýká mu ale zúžený pohled na profesionální schopnosti
a především nesoulad s realitou. Má za to, že film je jako celek realitě vzdálen, je jen
polopravdou, je sladkou fikcí, a to především pro zmíněnou únikovost. Ta se projevuje ve
výběru prostředí i tím, jakým způsobem je nakládáno s profesorovou nejistotou.
Tento Cieslarův text nevyšel v žádném tehdejším oficiálním periodiku, ani později. Ohlasů na
film Skalpel, prosím vyšlo v oficiálním tisku poměrně dost. Jedná se například o text
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Chladným skalpelem Jaromíra Blažejovského, který vyšel ve Filmu a době, 153 dva texty ve
Scéně – jeden napsal Miloš Fedaš 154 a druhý Miloslav Šmídmajer 155 a poslední v Kinu od
Jany Bílkové. 156
Jaromír Blažejovský je filmový kritik, později i pedagog. V letech 1985 až 1987 působil
v deníku Rovnost. Miloš Fedaš je scénárista. Stejně jako Miloš Fedaš je i Miloslav Šmídmajer
scénárista, ale i režisér a producent. Šmídmajer o filmu i psal. Jana Bílková je filmová
publicistka.
Tři z uvedených autorů (Blažejovský, Šmídmajer a Bílková) ve svých textech píší stejně jako
Cieslar o tom, že Svoboda je talentovaným a řemeslně zručným režisérem. Vyplývá z toho i
očekávání, že i jeho další dílo by mohlo být dobré. Liší se však v hodnocení snímku. Kam
pokládají jednotliví pisatelé své akcenty hodnocení filmu, v čem se shodují a v čem rozcházejí
ve srovnání s Cieslarem?
Blažejovského hodnocení filmu poukazuje na několik dílčích věcí, což vychází i z toho, že dle
něj film zůstal „[…] především pásmem poutavě vyprávěných chirurgických případů,
spojených postavou vzorného člověka, jemuž divák věří, aniž by se s ním nějak zvlášť citově
sblížil.“. 157 Podobně jako Cieslar si všímá situace, kdy Krtek dorazí na sál a zjeví se jako
„deus ex machina“. 158 Zmiňuje se v té souvislosti o „vyumělkovaném patosu“. Zato postava,
kterou ztvárňuje Miroslav Macháček, dle něj působí přirozeně a přesvědčivě. Když
Blažejovský píše o tom, že Svobodovou snahou bylo dobýt intelekt, je tím blízko i Cieslarovi,
který poukazuje na profesionalismus. Blažejovský se také dotkne Dietla a Nemocnice na kraji
města. Ačkoli se mu nezdá být fér s tímto televizním počinem film Skalpel, prosím srovnávat,
upozorňuje na to, že i přes využití stejného prostředí, přichází Svoboda s odlišným pohledem.
Podle Blažejovského v něm dominuje civilnost a věcnost. Filmu vytýká zdvojování informací
a s tím spojený verbalismus, který postupem času ve snímku nudí a působí jako zvuková
vycpávka. Jsou si tedy s Cieslarem v mnoha pohledech blízcí, jejich hlavní akcent přesto míří
trochu jinam. Podle Blažejovského je problém v nedostatečné inspiraci námětu, u Cieslara
v již několikrát zmiňované únikovosti.
Fedašův text s Cieslarovým styčné body nemá, každý z autorů sleduje jiný cíl. Fedaš vychází
z potenciálu nemocničního prostředí a úlohy lékaře, zatímco tomuto Cieslar skutečnou
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pozornost vlastně nevěnuje. A to právě proto, že je mu důvodem pro neocenění filmu jako
celku.
Šmídmajer je Cieslarovu textu ještě vzdálenější. Tam, kde Šmídmajer nachází klady snímku,
rozchází se s Cieslarem. A to ať už jde o atraktivitu prostředí filmu, přes věrohodnost filmu či
hloubky profesorových promluv. Zmiňuje se i o dietlovském seriálu a píše o filmu Skalpel,
prosím, že „Podobně jako populární seriál Nemocnice na kraji města se film pokouší
v maximální možné úplnosti a dialektičnosti předestřít pohled na celou problematiku.“159
Shodují se snad jen v hodnocení scény na operačním sále, na který vtrhne Radoslav
Brzobohatý v roli Krtka.
Podobně se s Cieslarem rozchází i Jana Bílková. Ta oceňuje nezkrášlenost vykreslení práce
chirurgického týmu, herecké výkony, etické poselství snímku a nedoslovnost. Film hodnotí
jako nejzajímavější titul domácí produkce.
Na Cieslarově pohledu je tedy svébytné odmítnutí nemocničního prostředí jako prostředí
úniku a snahy se izolovat. Důraz klade na to, že film se stává pouhou sladkou fikcí,
polopravdou, a to i přesto, že Cieslar oceňuje Svobodu jako myšlenkově zajímavého a
řemeslně zručného tvůrce.

6.8. Veronika
Film Veronika 160 režíroval Otakar Vávra a je z roku 1985. Pojednává o životě mladé dívky
Veroniky Pavlitové, která se stará o své malé sourozence, zatímco její jediný rodič, otec, je ve
vězení za události kolem revolučních let 1848. Seznámí se se spisovatelkou Boženou
Němcovou, která jí učaruje a ona se stane její obdivovatelkou a přítelkyní. Dostane se však do
komplikované situace, ve které zprvu nevědomky na Němcovou donáší policii. Tato situace ji
později přivede k smrti. Němcová se o jednání Veroniky nedozvídá.
Jiří Cieslar napsal o tomto filmu stejnojmenný text, který vyšel v Actech v říjnu 1986, 161 tedy
o několik měsíců později než byl film dokončen a uveden. Text kromě toho vyšel i o deset let
později v knize portrétů, kritik a esejů s názvem Concenttino ohlédnutí.162 Jiří Cieslar tuto
filmovou kritiku pro její druhé vydání redigoval. Jedná se především o tři typy úprav:
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stylistické úpravy, vypuštění vět a nahrazení některých slov jinými. Intence redigovaného
textu ovšem zůstává stejná, stejně jako její jednoznačné kritické ladění.
V podruhé vydaném textu vypouští některé celé věty. V jedné části textu píše o odvaze tvůrců
část filmu pojmout jako obraz mimomanželského milostného života Boženy Němcové. Tuto
odvahu dle Cieslara zmiňovali v tehdejším tisku někteří kritici. Podle něho však žádnou
odvahou není, neboť se o ní píše zcela otevřeně po desítky let. 163 V této části Cieslar
vynechává větu, která zjevně míří na konkrétní text a konkrétního člověka: „Dotyčný pisatel
si nevědomky přisvojil úzkoprse karatelské hledisko některých spisovatelčiných vrstevnic,
když vidí v této otevřenosti odvahu.“ 164 Vynechává také vsuvku, když používá na tvůrce
filmu psychologické hledisko, jak sám zmiňuje. Píše: „Do mysli se mi vnucuje naivně
psychologické hledisko, [ale sem s ním, nebude daleko od pravdy]: 165 tito autoři, otitulovaní
až běda, cožpak oni mohou natočit cosi bytostného a opravdu zvnitřka stavěného o rozbřesku
české společenské nonkonformity, zjevené v B. N.?“166 Vynechává tak část textu, která ho má
utvrzovat v legitimitě jeho názoru i ve využití zmíněného psychologického hlediska. K této
větě se ještě dostaneme později, neboť je zajímavá i z jiných důvodů. V souvislosti s autory
filmu vypouští ještě slovo „otisícovaní“ a v úvodu, ve kterém píše o Milošovi V.
Kratochvílovi, vypouští spojení, že je to „stejně neúhybný geront“. Vynechává tak osobně
mířenou poznámku, urážku. V závěru textu vypouští dobovou poznámku. Popisuje obsazení a
herectví Jany Hlaváčové v roli Boženy Němcové a v původním textu doplňuje o tento
komentář: „[…] obklopená suitou dalších herců ND, odkud Vávra vždy plnými lopatami
čerpal.“ 167
Nahrazená slova a spojení posouvají význam směrem, který byl pravděpodobně v době
úpravy textu aktuálnější či vhodnější při dalším jeho čtení nebo nabýval méně osobního
charakteru. Zpočátku Cieslar píše o tom, že ačkoli tu byli autoři, kteří o filmové zpracování
života Boženy Němcové stáli, nemohli se o to pokusit. Šanci dostal Otakar Vávra coby režisér
a dle Cieslara tematiku Boženy Němcové v původním textu „ujařmil“, v redigovaném
„unesl“. Ujařmil evokuje „přikování“, zatímco unesl úplné zmizení z dohledu. Původní
„adorantku“, tedy roli Veroniky Pavlitové v podání Taťjany Medvecké, nahradil obvyklejší
„obdivovatelkou“. Spojení „do černoty životní pravdy“ pak zase obměnil spojením „do šedě a
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černoty životních detailů“. Aktuálnější spojení má méně absolutní ráz. A nakonec výměna
spojení „tihle pánové“ za „tito autoři“ má opět méně osobní charakter, méně urážlivý.
Jaký je ale tedy původní text? Co jsou jeho charakteristické rysy? Cieslarovo negativní
hodnocení filmu je založeno převážně na nesouladu toho, jak život Boženy Němcové, jedné
z hlavních hrdinek filmu a zároveň ženy, po které zůstává nejenom její literární dílo ale i
historická fakta, čte on, a jak jej četli tvůrci filmu. Domnívá se, že tvůrci nebyli schopni
uchopit život Boženy Němcové v jeho pravdivosti a vlastně toho ani nemohli být schopni.
K podepření tohoto stanoviska využívá na mnoha místech textu psychologické a biografické
hledisko:
„Dotyčný pisatel si nevědomky přisvojil úzkoprse karatelské hledisko některých
spisovatelčiných vrstevnic, když vidí v této otevřenosti odvahu. Je-li co Vávrovi a
Kratochvílovi v celém jejich životě něco cizího, je to právě odvaha.“ 168
„Do mysli se mi vnucuje naivně psychologické hledisko, ale sem s ním, nebude daleko
od pravdy: tito autoři, otitulovaní až běda, cožpak oni mohou natočit cosi bytostného a
opravdu zvnitřka stavěného o rozbřesku české společenské nonkonformity, zjevené
v B.N.?“ 169
Cieslar čte Němcové příběh zcela odlišně než tvůrci filmu. A právě na tomto nesouladu
Cieslar svůj text o filmu vystavuje. Popíše své čtení, pak čtení tvůrců a toto čtení srovnává.
Tvůrci mu z toho pokaždé vycházejí tak, že tomu jeho čtení nedostávají (a ani toho nejsou
schopni, jak již bylo řečeno). Jako prostředek toho využívá například na začátku textu, kde
převypráví námět, který nehodnotí jako nejhorší, 170 poté uvede, co tento námět nabízí a
k závěru této části textu se ptá: „Co lze z těchto příležitostí v Kratochvílově a Vávrově filmu
nalézt?“ 171 Cieslar odpovídá, že nic. Stejného prostředku používá také, když líčí, jaká Božena
Němcová byla a co z toho ve filmu zbylo.
Cieslar tvůrci v textu myslí vždy režiséra a scénáristu filmu Otakara Vávru a autora námětu a
spoluscénáristu Miloše Václava Kratochvíla. To je ovšem jen výsek těch, kteří se na filmu
podíleli. Dalo by se tedy říci, že kromě biografického a psychologického hlediska využívá i
autorského čtení filmu.
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Tvůrce filmu si na mnoha místech dobírá a píše o nich, že jsou to „průměrní a ohýbaví
pragmatici“, 172 o Vávrovi píše, že je to „přímočarý nezmar“, 173 o Kratochvílovi, že je
„neúhybný geront“. 174
V textu se i významně odráží horizont díla i pisatele textu (horizonty od sebe časově nebyly
příliš vzdálené). Když Cieslar píše o tom, že Boženu Němcovou stíhá v české kinematografii
zlý osud a zmiňuje Krejčíka a Chytilovou jako ty, kteří se námětu nemohli chopit, ačkoli
chtěli a dle Cieslara by byli zajímavějšími zpracovávateli látky, zmiňuje „představenstvo“,
které těmto zájemcům řeklo „Ne“. Je tady tedy vytyčen jasný protivník, kterým míní
komunistický režim a jeho představitele.
Tvůrce snímku dále viní z akademismu. Poprvé, když padne otázka, která tu již byla zmíněna,
totiž: „Co lze z těchto příležitostí v Kratochvílově a Vávrově filmu nalézt?“. Odpovědí
Cieslarovi je, že „Nuže, nic, jen hrbolící se akademickou nudu, bez jiskry myšlenkové a
formální invence, […].“ 175 Podruhé, když popisuje postavu Veroniky a její jednání a říká, že
„K portrétu Boženy Němcové Veroničino vidění přidává jen jediné, aspekt obdivu.“ 176 A
dodává: „A to je charakteristické, neboť obdiv, toť forma postoje, který plně vyhovuje chudě
akademické potřebě portrétovanou uměleckou osobnost zasoklovat a opomníkovat… a
Veroničina adorace je tím nejlacinějším nástrojem k oslavení…“ 177
Cieslar při kritice pojetí tvůrců poukazuje na to, že je nelogické a nepřiměřené jednání hlavní
postavy, Veroniky. Vidí ji jako idiotku, která neadekvátně adoruje další z hlavních postav,
Boženu Němcovou, a neladí mu to s tím, že se dostala do společnosti spisovatelky a jejích
přátel a známých. Podobně nepřiměřená mu připadá právě postava spisovatelky, o které píše:

„Dobře živená Jana Hlaváčová, jejíž nervové pohnutí značí jen prudce bušící lžička o
stěny čajového šálku, tu baletí ateliéry-interiéry, hovoří s mladými příznivci, rozdává
koláčky, občas zavalena starostmi složí hlavu do rukou a dbá o to, aby se co nejvíce
podobala v povědomí čtenářstva ustálené podobizně B. N.“ 178

Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 508.
Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 508.
174
Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 508.
175
Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 509.
176
Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 510.
177
Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 510.
178
Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 511-512.
172
173

42

Ani u jedné z nich by Cieslar neviděl to, co Gadamer nazývá diskrétností herce.
Dvakrát navrhuje čtení filmu, které by mohlo ospravedlnit přístup jeho tvůrců, ale záhy (a
vcelku i očekávaně) toto čtení zavrhuje. Poprvé to udělá, když navrhuje číst postavu Veroniky
jako animu idiotickou (co tím přesně míní, neosvětluje). Na to ovšem přichází odpověď, že
toto čtení by tvůrce napadnout nemohlo. Podruhé tak učiní v závěru, kde říká, že by Vávrův
záměr s postavou Boženy Němcové mohl být ji demytizovat, ale i toto ihned zavrhuje.
V textu bychom našli i další zajímavé dílčí části k rozboru, ovšem ty popsané jsou těmi
nejcharakterističtějšími. Jde o využívání psychologického a biografického hlediska, práci
s porovnáváním vlastního čtení námětu a jeho potenciálu a tím, jak se s ním srovnali tvůrci,
kritika akademismu, nepřiměřenosti a nelogičnosti vystavění především dvou hlavních postav
filmu – literárně talentovanou dceru revolucionáře Veroniku Pavlitovou a spisovatelku
Boženu Němcovou a promlouvání horizontu díla i horizontu Jiřího Cieslara. Přičemž samotný
námět by Cieslara evidentně velmi oslovoval, a to především Němcové „ponorem“ do duše a
společenskou nonkonformitou. Nic takového však ve filmu nenalézá a mj. proto film
nehodnotí kladně.
Jak byl film hodnocen v tehdejším tisku, přesněji v periodicích Kino a Záběr, ve kterém vyšly
dvě recenze na film?
V Kině vyšla v roce 1985 recenze s názvem Veronika. Historický příběh z doby Bachova
absolutismu, kterou napsal Alexandr Neuman. 179 Neuman film v recenzi hodnotí kladně a
důraz klade tam, kde by se s Cieslarem značně rozcházel, a to především ve dvou ohledech.
První je, že na rozdíl od Cieslara si myslí, že je Vávrovo pojetí Boženy Němcové nové, jiné
než jak jej známe ze školy. Druhý je ten, že oceňuje herecké výkony a píše o nich, že jsou
zahrány na vysoké úrovni. 180 Neuman akcentuje převážně tematiku národa, historie a doby
Bachova absolutismu.
Druhý text vyšlý ve Scéně roku 1986 a napsaný Janem Jarošem 181 je tomu Cieslarovskému už
o poznání blíž. Jan Jaroš je filmový kritik. Jaroš se podobně jako Miloslav Zůna zapojil
koncem 80. let do diskuse o filmové kritice. Shoduje se v tom, že tvůrci měli slibný námět, ale
ten film podle Jaroše nepřerostl, ani nenaplnil naděje. Dále v tom, že „Namísto zpodobnění
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konkrétního fenoménu se o něm jen povídá, […].“ 182 Stejně tak i v negativním hodnocení
herectví, kterému Jaroš vyčítá „teatrální nepřirozenost“, v případě postavy Boženy Němcové
ještě „na odiv vystavovanou rozšafnost“. Na rozdíl od Cieslara se však ptá, zda Božena
Němcová vzhledem k dramatickému umístění postav nemá příliš velký prostor. Cieslar
postavu Němcové zdůrazňuje, věnuje jí velkou část svého textu. Na závěr Jaroš dodává ještě
technickou připomínku o tom, že v roce 1854 byly jen stěží silnice ve Stromovce
vyasfaltované, což je něco, čeho si Cieslar nevšímá.
Máme tu tedy dva ohlasy na film Veronika, z nichž jeden je kladný, druhý záporný a blízký
tomu, jak ho vidí a čte i Jiří Cieslar. Cieslar k tomu ovšem využívá jiných prostředků – jak už
bylo řečeno, hlavně psychologického a biografického hlediska.

7

Závěr

Texty Jiřího Cieslara vydané v podzemním periodiku Acta incognitorum jsem v této práci
rozebrala za využití Gadamerovy hermeneutiky. Tento postup umožnil pracovat s nimi tak, že
práce přináší možné nové pohledy na Cieslarovu tvorbu i podrobnější popis kontextů, v nichž
texty vznikaly.
Ačkoli hlavním vytyčeným úkolem této práce byl rozbor kritik domácí filmové tvorby Jiřího
Cieslara v podzemním periodiku Acta incognitorum, nemalá část je věnována i Societas
incognitorum eruditorum a zmíněnému periodiku. Je tomu tak především proto, že ani jedno
ze čtení Cieslarových kritik není možné (a nebylo by ani správné) odmyslet. Obojí totiž
spoluutváří Cieslarovo psaní. Texty díky tomu mají mnohdy osobní tón, neboť Cieslar věděl,
že si je ve většině případů přečtou právě jen členové SIE. SIE a Cieslarovým kritikám je
společný odmítavý postoj vůči tehdejšímu režimu. V Cieslarových textech se toto promítá
především v kritice únikovosti a konvenčnosti – a to jak v oblasti filmového stylu, tak
v oblasti intence díla. Únikovost a konvenčnost jsou dle Cieslara jedny z hlavních rysů
tzv. dietlovsko-kozákovské kultury (jak ji sám pojmenovává), jejíž hlavní snahou je
ukolébávat své příjemce. Cieslarovo hodnocení filmů je ve všech případech založené na etice.
Cieslar používá normativní etiku, tedy tu, která hodnotí a hledá, zda je něco správné či nikoli.
Dělá to zvláště tehdy, když hodnotí jednání hlavních postav filmu. Tam, kde s nimi
nesympatizuje, nesympatizuje ani s dílem, ve kterém postava vystupuje a často ani s dobou,
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Jaroš, Jan (1986): Veronika. Scéna, 11, 16, (13.8.1986), s. 5.
Srov. viz: Cieslar, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986), s. 510.
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ve které se film odehrává. Používá také etiku autonomie a etiku odpovědnosti. V případě etiky
autonomie je totiž pro Cieslara důležité, zda postavy filmů jednají autenticky a v souladu se
svým svědomím. Etiku odpovědnosti používá Cieslar proto, že je pro něj dalším vodítkem
k hodnocení také to, zda postavy jednají s ohledem na zájmy ostatních a někdy i s odvahou
jednat nekonvenčně.
Cieslar spolu se Stanislavou Přádnou a Zdenou Škapovou vydali v roce 2002 knihu Démanty
všednosti, a jak název napovídá, jedním z hlavních rysů, kterých si autoři všímají na filmech,
kterými se zabývají, je právě fenomén tzv. všednosti. Tato všednost prostupuje i Cieslarovo
čtení filmů, o kterých v Actech píše a kterými se zabývá tato práce. Cieslar totiž odmítá
vyumělkovaný, nakašírovaný svět, který takto v některých filmech čte. Odmítá proto i tato
díla. Všednost ve filmu tedy pro něj neznamená pouze zobrazení každodenního života lidí ve
společnosti, ale především pravdivé a autentické zobrazení, ve kterém je místo i pro náročné a
krizové situace.
Co je jistě na Cieslarových kritikách domácí tvorby pro Acta typické, je i autorské čtení filmů
a využívání psychologického a zvláště pak biografického hlediska. Tímto by byl tedy
v rozporu jak se současnými tendencemi ve filmových studiích, ale i s Hansem-Georgem
Gadamerem, o kterého se rozbor opírá.
Vzhledem k tomu, že některé z rozebíraných textů vyšly paralelně v tehdejším oficiálním
tisku nebo po listopadu 1989, bylo zajímavé tyto texty srovnat s jejich dalšími vydáními.
Docházelo ke dvěma typům zásahů – jedním jsou ty, kterých se dopouštěl samotný autor, tedy
Jiří Cieslar, druhým pak ty, kdy texty redigovala redakce periodika, ve kterém vyšel.
V případě textů redigovaných redakcí šlo o vypouštění celých částí původního Cieslarova
textu, převážně z důvodů politických. V případě redigování textů Cieslarem byla vždy
zachována hlavní intence a došlo k drobným stylistickým úpravám a především vypuštění
některých osobních invektiv na adresu tvůrců snímku. Výjimku tvoří nejpozději redigovaný
text o filmu Panelstory, který vyšel roku 2001 v Reflexu. Jak už bylo v samotném rozboru
řečeno, text působí jako zcela přepracovaný. V novém textu to hlavní zůstává a dochází jen
k významné stylistické úpravě a přeuspořádání textu.
Abychom mohli lépe zhodnotit Cieslarovu tvorbu v Actech a zasadit ji do kontextu jeho
myšlení o filmu, bylo by zapotřebí podrobit obdobnému rozboru i všechny ostatní Cieslarovy
texty. To je však vzhledem k jejich rozsahu mimo možnosti této práce. Zbývá i méně náročné
– totiž pokusit se o rozbor textů věnujících se v Actech nedomácí tvorbě.
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8

Resume

In the second half of nineteen seventies, a society in Prague came into existence and decided
to follow in footsteps of another society which had worked in the eighteenth century in
Olomouc. Both societies were named “Societas incognitorum eruditorum” (SIE). The first one
had also “in terris Austriacis” in her name. A common thing for these two societies is the fact
that they could not be involved in social structures at that time. Therefore, they looked for
a way out from their situation in more or less organised meetings and periodical publishing.
A member of the second society was also Jiří Cieslar, a Czech film and literature critic, later
on a pedagogue and a head of the Film Studies Department at Charles University. Jiří Cieslar
was a very active member of the SIE society; he participated on publishing the Acta
incognitorum periodical. The periodical had been self-published and self-distributed (so called
“samizdat”). Jiří Cieslar was a member of editorial staff and a contributor at the same time.
He contributed with pieces of film criticism, selections of poetry, records from published Acta
incognitorum reviews, translations, feuilletons, and a drama published in instalments.
This thesis deals exclusively with the native work of Jiří Cieslar in the field of film criticism.
In order to have more space for the analysis, the thesis deals with the film criticism of Czech
films. Accordingly, the main aim of the thesis is to analyse eight pieces of film criticism of
Czech films that were written by Jiří Cieslar and that were published in the Acta incognitorum
periodical. The analysis of Jiří Cieslar’s pieces of film criticism is based primarily on the
thinking of Hans-Georg Gadamer and Martin Heidegger, two German philosophers of
twentieth century.
SIE and Cieslar’s film criticism have in common a disapproving attitude with respect to
totalitarian regime at that time. Cieslar’s attitude is projected in his texts especially in the
criticism of conventionality and the effort to escape; both in the area of film style and the area
of work intention. At the same time, film criticism of Jiří Cieslar is in all cases based on ethics
and on the assessment of the morality of main characters. Ethics used by Cieslar has two
principal characteristics: a correspondence with the reality and a non-conventional behaviour
of main characters that selflessly respect the interests of other people. It can be observed that
Cieslar is set against a mannered depiction of a world that is used in some films. In addition,
for Jiří Cieslar’s film criticism of Czech films is typical that he uses a psychological and
especially biographical point of view.
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Several Cieslar’s texts analysed in this thesis were published in parallel in official periodicals
of a totalitarian regime or later on after the velvet revolution. It is therefore interesting to
compare the analysed texts with their other publications. As a result of the comparison, two
types of text editing can be recognised: the first is a text editing done by the author himself
and the second is an editing done by the editorial staff of a periodical where Cieslar’s text has
been published. On the one hand, in case of editorial staff editing, whole sections of original
Cieslar’s text has been omitted, mainly for political reasons. On the other hand, in case of
Cieslar’s editing, the main intention of the text has been preserved, minor stylistical changes
have been done, and some of the personal invectives at the address of the film makers have
been omitted.
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9.2 Prameny
9.2.1 Archivy a archivní fondy
BÍLKOVÁ, Jana (1985): Skalpel, prosím. Kino, 40, 26, (24. 12. 1985).
BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír (1986): Chladným skalpelem. Film a doba, 32, 5, (1986).
CIESLAR, Jiří (1979): Dietl na pokračování aneb nekažme si večer. Acta incognitorum, 4, 9,
(květen 1979).
CIESLAR, Jiří (1978): Jak se z Jiříčka stal Jirka. Acta incognitorum, 3, 6, (únor 1978).
CIESLAR, Jiří (1996): Kalamita aneb Zima v železniční zemi. In: Concenttino ohlédnutí.
Praha: Národní filmový archiv v Praze.
CIESLAR, Jiří (1980): Panelstory. Acta incognitorum, 6, 3, (listopad 1980).
CIESLAR, Jiří (2002): Panelstory. Reflex, 13, 47, (listopad 1980).
CIESLAR, Jiří (1985): Prodloužený čas. Acta incognitorum, 10, (říjen 1985).
CIESLAR, Jiří (1996): Prodloužený čas. In: Concenttino ohlédnutí. Praha: Národní filmový
archiv v Praze.
CIESLAR, Jiří (1985): Romaneto. Acta incognitorum, 10, (leden 1985).
CIESLAR, Jiří (1981): Romaneto. Scéna, 6, 2, (29. 1. 1981).
CIESLAR, Jiří (1985): Skalpel, prosím… . Acta incognitorum, 11, (leden 1985).
CIESLAR, Jiří (1986): Veronika. Acta incognitorum, 11, (říjen 1986).
CIESLAR, Jiří (1996): Veronika. In: Concenttino ohlédnutí. Praha: Národní filmový archiv v
Praze.
CIESLAR, Jiří (1981): Zima v železniční zemi. Acta incognitorum, 7, 8, (duben 1981).
HRIVŇÁKOVÁ, Olga (1980): Romaneto. Kino, 35, 22, (4. 11. 1980).
JELÍNKOVÁ, Eva (1975): Hele, Švadlenka, pořád jsi sliboval… . Kino, 30, 14, (15. 7. 1975).
KLIMENT, Jan (1982): Ne právě povznášející pohled. Rudé právo, (22. března 1982).
KOLÁR, Vladimír (1981): Je film Romaneto romanetem?. Film a doba, 27, 4, (1981).
lčer (1981): Romaneto. Záběr, 14, 2, (22. 1. 1981).
MARTÍNEK, Karel. (1982): Filmový svět Věry Chytilové (na základě filmu Panelstory).
Film a doba, 28, 5, (1982).
MELOUNEK, Pavel (1985): Okázale trpký let nad životem. Kino, 40, 23, (12. 11. 1985).
PŘÁDNÁ, Stanislava (1985): Prodloužený čas. Scéna, 10, 18, (16. 9. 1985).
SOLECKÝ, Vladimír (1982): Satirické zrcadlo Věry Chytilové. Film a doba, 28, 5, (1982).
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ŠMÍDMAJER, Miloslav (1986): Skalpel, prosím (Dvakrát o tomtéž). Scéna, 11, 4, (3. 3.
1986).
ZŮNA, Miroslav (1982): Ještě k filmovému světu Věry Chytilové. Různé vývojové fáze
režisérky. Film a doba, 28, 5.

9.2.2 Orální prameny
KŘÍŽEK, Leonid: 7. června 2012 (Praha), rozhovor vedla Dominika Potůčková (zvukový
záznam k dispozici u Dominiky Potůčkové, Praha [nezpracováno].
PAVLOVSKÝ, Petr: 13. května 2012 (Praha), rozhovor vedla Dominika Potůčková (zvukový
záznam k dispozici u Dominiky Potůčkové, Praha [nezpracováno].
ŠTAMPACH, Ivan: 8. června 2012 (Praha), rozhovor vedla Dominika Potůčková (zvukový
záznam k dispozici u Dominiky Potůčkové, Praha [nezpracováno].

9.3 Internetové zdroje
FILA, Kamil (2006): Nekrolog(y) Za Jiřího Cieslara. Cinepur, 44 (březen 2006).
<http://cinepur.cz/article.php?article=1009> (cit. 14. 8. 2012).
PAULAS, Jan (2005): Kritik musí být věrný svým pocitům. Katolický týdeník. 45 (31. 10.
2005)
<http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4247> (cit. 29. 4. 2012).

9.4 Filmografie
Dva muži hlásí příchod (Československá socialistická republika, 1975)
Režie: Václav Vorlíček. Námět: Gustav Oplustil, Václav Vorlíček. Scénář: Gustav Oplustil,
Václav Vorlíček. Kamera: Josef Illík, Alois Hejzlar. Střih: Miroslav Hájek. Hrají: Jaromír
Hanzlík (Jiří Valenta), Jorga Kotrbová (Julie), Josef Somr (kapitán Sychra), Dagmar
Neblechová (Valentová), Čestmír Řanda (Valenta). Produkce: Filmové studio Barrandov.
Formát: bar., zvukový, 98 min.
Kalamita (Československá socialistická republika, 1981)
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Režie: Věra Chytilová. Námět: Vajla Stýblová. Scénář: Václav Nývlt, Jiří Svoboda.
Kamera: Ivan Šlapeta. Střih: Jiří Brožek. Hrají: Boleslav Polívka (Jan Dostál), Antonín
Kubálek (otec Dostál), Jana Synková (primářka), Bronislav Poloczek (řezník). Produkce:
Filmové studio Barrandov. Formát: bar., zvukový, 97 min.
Nemocnice na kraji města (Československá socialistická republika, 1977)
Režie: Jaroslav Dudek. Námět: Jaroslav Dietl. Scénář: Jaroslav Dietl. Kamera: Jindřich
Novotný, Miloslav Borovanský, Václav Dort, Jan Tenora. Střih: Jaroslav Kotlant. Hrají:
Ladislav Chudík (primář Karel Sova), Josef Abrhám (doktor Arnošt Blažej, Eliška Balzerová
(Alžběta Čeňková), Josef Vinklář (doktor Cvach). Produkce: Filmové studio Barrandov.
Formát: bar., zvukový, 20 dílů, 60 min.
Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (Československá socialistická republika, 1979)
Režie: Věra Chytilová. Námět: Eva Kačírková, Věra Chytilová. Scénář: Eva Kačírková,
Věra Chytilová. Kamera: Jaromír Šofr. Střih: Jiří Brožek. Hrají: Eva Kačírková (Marie,
Matka), Antonín Vaňha (děda), Jiří Kodet (herec). Produkce: Filmové studio Barrandov.
Formát: bar., zvukový, 98 min.
Prodloužený čas (Československá socialistická republika, 1984)
Režie: Jaromil Jirše. Námět: Marta Kadlečíková, Jaromil Jireš. Scénář: Marta Kadlečíková,
Jaromil Jireš, Jiří Křižan. Kamera: Jaroslav Kučera. Střih: Josef Valušiak. Hrají: Miloš
Kopecký (profesor Karel Svozil), Taťána Fischerová (Alena), Petr Čepek (onkolog).
Produkce: Filmové studio Barrandov. Formát: bar., zvukový, 85 min.
Romaneto (Československá socialistická republika, 1981)
Režie: Jaroslav Soukup. Námět: Rudolf Ráž, Jaroslav Soukup. Scénář: Jaroslav Soukup.
Kamera: Richard Valenta. Střih: Jiří Brožek. Hrají: Viktor Preiss (Jakub Arbes), Pavel
Pavlovský (Xaverius), Jiří Pleskot (Dedera), Jaroslav Brzobohatý (doktor Grégr). Produkce:
Filmové studio Barrandov. Formát: bar., zvukový, 87 min.
Skalpel, prosím (Československá socialistická republika, 1985)
Režie: Jiří Svoboda. Námět: Josef Šilhavý. Scénář: Josef Šilhavý, Věra Chytilová. Kamera:
Vladimír Smutný. Střih: Josef Valušiak. Hrají: Miroslav Macháček (Profesor a lékař), Jana

50

Brejchová (Jitka, Profesorova žena), Radomír Brzobohatý (František Krtek). Produkce:
Filmové studio Barrandov. Formát: bar., zvukový, 115 min.

Veronika (Československá socialistická republika, 1985)
Režie: Otakar Vávrová. Námět: Miloš Václav Kratochvíl. Scénář: Miloš Václav Kratochvíl,
Otakar Vávra. Kamera: Jiří Macák. Střih: Miroslav Hájek. Hrají: Taťjana Medvecká
(Veronika Pavlitová), Jana Hlaváčová (Božena Němcová), František Němec (Dušan Lambl),
Jiří Bartoška (Hanuš Jurenka), Martin Růžek (Anton Paümann). Produkce: Filmové studio
Barrandov. Formát: bar., zvukový, 99 min.
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10

Dokumentační přílohy

10.1 Rozhovory se členy SIE
10.1.1

Rozhovor s Petrem Pavlovským, 13. května 2012

Mohl byste mi na začátek říci něco o SIE?
V době před Listopadem asi 1987 se stal Ivan Štampach výkonným předsedou. Já jsem byl už
jen čestným předsedou. Místopředsedou je stále od začátku celá ta léta Leonid Křížek. On byl
vždy societárním mužem číslo dva. Leo je hodně spolehlivý, disciplinovaný, seriózní. Takže,
co jsem řekl, on srazil podpatky a udělal.
A jaký byl Jiří Cieslar?
Bohém. Jirka Cieslar byl samozřejmě bohém. Byl oživením a zpestřením ve společnosti a
autorem mnoha výborných textů. Mimo tu funkcionářskou hierarchii jsme měli ještě něco
speciálního. Pořádali jsme tzv. výroční salón, který byl kolem 15. prosince (1746 založení
SIE). Slavili jsme výročí založení „Societas prima“. Dělal se vesměs v našem bytě a bylo to v
nařízeném oděvu -– muži měli tmavé obleky a motýlky a dámy dlouhé šaty. Součástí toho
bylo udílení cen. Ty byly tři: Ziegelbauerova za literaturu, Bélova za angažovanou
publicistiku a Gottschedova za vědu. Název měly podle členů Societas prima.
Principem společnosti byl osvícenský absolutismus. O ničem se nikdy nehlasovalo. Já jsem
dostával podněty, ty jsem posoudil a rozhodl jsem. Nikdy nebyly žádné protesty. Já jsem
uděloval ceny a Leo udělal diplomy – byl totiž typograf.
A pak byl ještě řád - Societatis ordo a ten měl tři stupně. Byl to řád, udílený za zásluhy pro
Societas sekunda. Kdo jej jednou dostal, ten už jej měl doživotně. Bylo zajímavé, že jej
dostávali často ti, kteří nedosáhli na ty předtím zmíněné ceny, protože nepsali tak senzačně,
ale byli to takoví dělníci Společnosti. Řád druhého stupně mají Leo, moje manželka; já mám
samozřejmě řád stupně prvního, ten mi udělil Křížek. Dostal jsem od něj černozlatou šerpu,
kterou jsem k němu musel nosit. Kdo byl nositelem řádu, psalo se mu (např. na posílané
pohlednice) za jméno S. O. Druhého stupně má také Ivan Štampach, moje žena Stella a Majka
Černá (dnes Marie Klimešová), Eva Cieslarová a Václav Séman mají třetího stupně. Majka
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Černá je dcerou pana profesora Františka Černého, historika českého divadla. Ona byla jednu
dobu velmi intenzivní a významná členka. Dnes jí můžete znát pod jménem Klimešová. Učí
na kunsthistorii v Praze. Už se s námi nestýká. Má toho moc. Významný byl ještě Honza
Hozák. Ten je jeden z mála, komu se život Listopadem nezměnil. Je stále historikem
Národního technického muzea. Jinak se téměř všem změnil. Co do profese se ještě nezměnil
mojí ženě Stelle a Aleně Bahníkové. Obě učily v jazykové škole před Listopadem i po něm.
Většina z nás si po revoluci polepšila.
Kdo byli členové Societas?
Societas se sestávala především z mých kamarádů, většinu jsem přivedl já. Byl tam třeba můj
spolužák od 1. třídy osmiletky (Václav Séman), pak kamarád z ČKD, kde jsem pracoval jako
dělník (Miroslav Štěpán). Občas se stalo, že tam přibyl někdo, kdo byl kamarád mého
kamaráda. Jirka byl můj kamarád z fakulty a přes něj jsem se poznal s Evou Cieslarovou.
Jirka tam také přivedl svého spolužáka z gymnázia – Pavla Kučeru. To je dnes evangelický
farář v Aši. Ještě přivedl historika Honzu Hozáka. Byli spolužáci z dějin. Já jsem Jirku poznal
až po dvou letech na vysoké škole. Tehdy na té fakultě byla po vyhození Linharta už jen
Kopaněva a Pondělíček. S tím Pondělíčkem Jirka docela dobře vycházel. Ovšem Jirkův guru
to nebyl ani náhodou. On byl úplně jiný člověk s jinými zájmy.
Vím, že dvě klíčové činnosti SIE bylo pořádání tzv. salónů a vydávání Act. Jak se texty
do Act vybíraly?

Nijak. Nikdy, ani jedinkrát (to byl princip!) se nevybíraly. Dnes bychom se na to mohli dívat
v podstatě jako na princip blogu. Byly jen vydané normy, jak mají příspěvky vypadat – kolik
cm má být od kterého kraje, že má být řádkování 40 a ne to normované, aby se tam toho více
vešlo a byl také zákaz barevných listů, písmo muselo být černé, nesmělo se podtrhávat. Každý
svůj příspěvek musel odevzdat v deseti kopiích. Bylo pět tzv. vázacích skupin a ty se střídaly
v přípravě Act. Na každou vyšla příprava Act dvakrát za rok. Vázací skupina měla na starost
shromáždit texty, rozčlenit je do rubrik, dodat titulní list a vyplnit údaje o roce, ročníku a
čísle. Takovou speciální povinností bylo zajistit rubriku Vybráno z poesie. Většinou se
vybíraly básně, které měl někdo rád, ale bylo možné dodat i vlastní, i to se někdo stalo.
Ohledně Act jsme měli dohodu, že nebudeme texty provokovat režim. Nebyli jsme tak hloupí,
abychom si mysleli, že se Acta nikdy nedostanou do rukou StB.
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Já jsem přesvědčený, že se dostala, ale nemám na to žádné důkazy. Byl jsem u těch svých
papírů v Pardubicích, kde jsem našel asi 170 stránek. A o Societas tam nebylo ani slovo. Bylo
tam jinak všechno možné, ale o tomto nic. Někteří byli za komunismu u výslechu (Honza
Hozák, Petr Brodský, já s mojí ženou), ale nikdy se na Societas nikdo nezeptal. Myslím, že o
nás věděli, ale myslím, že nechtěli, abychom my věděli o tom, že o nás ví. Byli jsme také pro
ně asi neškodní – Acta kolovala v okruhu asi 30 lidí, nás a našich blízkých, nikam dál se
nešířila. Banality typu: „Komunisti jsou svině.“ jsme tam nepsali, protože jsme to stejně
všichni věděli. Ale jinak se o darebáctví režimu psát mohlo. Jak víme, Jirka Cieslar psal do
Act hodně o filmu, ale o tom tam nepsal jen on – třeba jeho žena Eva o něm také psala. Psalo
se také hodně o televizi. O té jsme psali Mirek Štěpán i já. Dělala se také tzv. hodnocení Act.
Na salónech jsme diskutovali a z toho jsou tam zápisy. Takže i ty Jirkovy texty byly
předmětem diskusí. Šlo nám o vnitrosocietární reflexi. Jirka tam psal také seriál Zločin na
Jemništi.
Když byl na nějakém festivalu, napsal z toho dva materiály. Jeden otiskl v Záběru a jiný
otiskl v Actech. Tam otiskl tu verzi, jak to na té akci bylo doopravdy. Bylo to takové
„Dichtung und Wahrheit“, protože on o tom nemohl psát na plnou pusu, ale v těch Actech si
to pak vynahradil. Dokonce někdy je v Actech ta Záběrová verze u toho přiložená. Já jsem
pak napsal divadelní hru Zločin na Jemništi (dramatizaci toho svého seriálu z letních Act).
Tuším, že to bylo k slavnostnímu salonu 1978, na kterém jsme s Ivanem Štampachem a mojí
ženou tu hru jako překvapení loutkově inscenovali.
V létě 78 jsme vydali číslo 11, Acta aestiva (letní), pak ještě několikrát; jinak Acta v létě
(červenec, srpen) nevycházela. Ta první „aktiva“ vydalo na tajno několik nás „pilňoušů“ a
ostatní jsme tím překvapili. Tehdy v těch, která vyšla 1978 jsme potřebovali zajistit, aby byly
všechny rubriky naplněné a příspěvky navazovaly, a proto bylo nutno napsat i další díl toho
Jirkova seriálu Zločinu na Jemništi. Psal jsem to já a musel jsem to udělat tak, aby to začalo
tam, kde on skončil a aby to skončilo také tam, kde on skončil, abych mu nepohnul syžetem.
Psali jsme to spolu s mojí ženou a hodně jsme se tím bavili. Jmenuje se to Intermezzo.
Všechny postavy, které tam jsou, jsou rozklíčovatelné na jednotlivé členy – tak to udělal už
Jiří. Já jsem tam jako Radziwili; jsou tam všichni zakládající členové. Takže třeba Ivan
Štampach tam ještě není.
Mohl byste popsat, jak vy sám vidíte Cieslarovu kritiku?
Byla by troufalost, abych hodnotil jeho filmovou kritiku, nejsem filmový teoretik. Ale můžu
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říci, jak se mi to jeho psaní líbilo, však také dostával ty ceny. Myslím, že je takové básnickoesejistické. On měl určité beletristické ambice. Asi by se býval nejraději stal nějakým F. X.
Šaldou nebo Václavem Černým. V Actech je jedna z jeho nejnádhernějších věcí. Jmenuje se
to Vzpomínka na výlet do Litomyšle. To má naprosto literární grády. Nebo má také jiný
literární materiál o výstavě, na které byli s Vaškem Sémanem a mojí ženou. Měli takové
rozjeté pijácké odpoledne. Kolem nich, sedících U labutě na Hradčanském náměstí, chodili ti
disidenti, bydlel tam kousek filosof Kosík. Je to úplně nádherné, literární. Ale myslím, že i
když psal kritiky, tak jsou v esejistickém duchu. Já to uznávám. Chce to mít básnické střevo, a
to on měl. Myslím si, že takový opravdu dobrý kritik jako Šalda nebo Brod je takový trochu
horší básník. Max Brod je jako kritik podle mě nejlepší. Protože nakonec – málo platné –
nejdůležitější je, jestli se spletl nebo ne. A to se po čase pozná objektivně. Poměr kritiky a
historie je jako poměr diagnostiky a patologie. Diagnostik řekne nějakou diagnózu a až ten
člověk umře, tak ho rozřežou a patolog mu řekne: měls pravdu, neměls pravdu. Kritik je ten
diagnostik, ale historik je ten, který se na to podívá za 40, 50 let a ví. Pravda se časem ukáže.
U Jirky nevím, jestli se to dá dnes ověřit. Někdy jsem těm kritikám vyčítal určitý alibismus,
protože občas neřekl, zda je to dobré nebo ne. A já jako teoretik umění tvrdím, že kritika je
dána především vyřknutím hodnotícího soudu. Bez toho není kritikou. Ještě mi u těch kritik
chyběl někdy radikálnější odsudek. Jirka nebyl konfliktní typ. Vůbec. V životě jsem se s ním
nepohádal. On si dal říct, byl ovlivnitelný. Societas byla vlastně společnost filmařská, protože
jádrem té skupiny byli lidé, kteří společně jezdili na Letní filmovou školu. Byla to společnost
spojená zážitky z Písku. A pamatuji si, že byl Jirka dost ovlivnitelný. Vyšli jsme z kina a Jirka
například říkal, že je to dobré a moje žena často říkala: Jirko, vždyť to je kýč, je to sračka.
Jirkovi se to pak rozleželo a byl poté na straně mé ženy. Je ale dost možné, že to co si myslel
hned, jak odešel z kina, by nenapsal. Byl hodně vnímavý, citlivý. Poslouchal dost, co lidé
kolem říkají. V dobrém slova smyslu ovlivnitelný. Nebyl to člověk, který zaujme nějaké
stanovisko a pak s ním už nic nehne. Byl přístupný argumentům. Což byl také důvod, proč
jsem se s ním nikdy nezhádal. Ovšem já se vlastně nikdy v polemice nezhádám, protože
polemizuji zásadně ad rem a nikoli ad hominem. Spíš chci říci, že jsme s Jirkou nikdy
neukončili debatu s tím, že máme zcela rozdílné názory a i nadále si je ponecháme. Byli jsme
je schopni konvergovat. Vždy jsme došli ke konsensu. Nepamatuji si, že bychom měli ve
finále po diskusi diametrálně jiný názor.
Byla jen taková jeho koketérie, že třeba nikdy nečetl Švejka. On neříkal, že je špatný, ale že
ho nečetl. A na to mohl mít vliv Václav Černý a Šalda, kteří na něj plivali, tak on to tedy ani
nečetl. Ale i kdyby se Černý přetrhl, tak je to geniální. To je to, čemu se říká společenská
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evidence. A to, co s tím pak udělal Trnka, je skvost.
Jirka byl taková houba, nasával. Jeho racionální soud o díle je sekundární. Všechno, co jsme
viděli společně, jsme známkovali. Byla to sranda, humor, ale dělali jsme to. Zavedl jsem to já.
Pětka znamenala, že je to senzační dílo a je nutné ho vidět podruhé. Čtyřka znamenala, že je
to výtečné dílo, nutno vidět, nevidět by byla ztráta. Trojka znamenala, že se dá vidět, ale není
nutno, ale není to ani ztráta času. Dvojka byla ztráta času, jednička absolutní ztráta času, šunt.
V Actech tedy najdete i Jirkovy známky. Známkovali jsme vždy až po tom, co ten zážitek byl
vydiskutovaný. Ještě k těm hádkám s Jirkou – jediné proč jsme se později hádali, bylo až to
pozdější porevoluční vedení kateder. Myslím, že na to měla vliv ta jeho maniodepresivní
psychóza.
A k těm kritikám bych ještě tedy řekl, že byl Jirka esejista. On neměl v užším slova smyslu
vlastně k vědě žádný vztah, byla mu dost cizí. On chtěl „básnit o filmu“. A přínos tohoto
přístupu je, že postihne stránky, které takováto racionalistická kritika nepostihne – pocitové,
náladové. Také otázky dobra a zla kolem něj nešly. To je vidět hodně v té knize o denících.
Tam je to jasné. To pochopení Zábrany a ztotožnění – to by jinak nebylo ani možné. Uvnitř
Societas nebyl nikdo, kdo by nebyl antikomunista. To by ani nešlo. Samozřejmě, že uvnitř té
společnosti byli lidé doprava i doleva. Jirka byl v tomto indiferentní. Nakonec ale myslím, že
by se přiklonil spíš doprava. Ti doleva byli hlavně ti vyloučení z partaje, kteří v Societas byli
dva – Ivana Plundrová, matematička, a Mirek Štěpán. Těm to poněkud zůstalo. Jirka ale
nebyl nikdy v pokušení, že by do té strany vlezl. On to neměl ani v rodině, byli taková
středostavovská rodina.
A dalo by se říci, zda byl někdo, kdo mu byl kromě Václava Černého inspirací?
Jak jsem se už zmínil, hlásil se ještě k Šaldovi. Jinak myslím, že ne. Jeho třeba úplně minuli
strukturalisté. K někomu žijícímu se asi nehlásil, možná k někomu ze zahraničí, ale to já už
nevím. Ale tipnul bych si, že mezi francouzskými filmology by se někdo třeba našel. On uměl
francouzsky. Ale myslím, že si vystačil s tím Václavem Černým. Podle mě vlastně není úplně
filmař. On psal, zdá se mi, hlavně o knížkách. A v Actech má dokonce asi dvě divadelní
kritiky i kritiku na výtvarné umění.
Jak to vypadá se SIE dnes?
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Viděli jsme se teď o víkendu a slavili jsme výročí, protože ta naše Societas II byla založena 8.
května. Tehdy jsme ani nevěděli, že 8. května bude jednou státní svátek, dříve – do Listopadu
– byl totiž 9. května. Naši Societas jsme založili 8. května v Olomouci, protože tam byla
založena Societas prima – 15. 12. 1746. Bylo nás tam teď o víkendu hrozně málo, ačkoli
zákládajících členů bylo devět a tři další se připojili o měsíc později, protože tehdy asi
nemohli. Takže zákládajících členů bylo de facto vlastně 12. Jiří je už mrtvý, další dvě členky
se starají o své rodiče, jsme už prostě staří. Bylo nás letos tedy pět – já s mojí ženou, Leo,
Ivanka Plundrová (matematička) a Honza Hozák. Oslavovali jsme výročí ve vile Primavesi na
večeři.
Pořád se scházíme. Salóny stále jsou, ale bez přednášek, Acta se nepíší. Víme o sobě, tu a tam
se sejdeme. Eva Cieslarová má kamarádku z mládí – Evu Králíkovou, v jejich vile se ty
salony často konají. A slavnostní salony dělají dnes také oni tam. Jak jsem byl nemocný, tak
jsem tam nebyl, ale vím, že se to konalo.

10.1.2

Rozhovor s Ivanem Štampachem, 8. června 2012

Mohl byste mi na začátek říci něco o SIE?
Já jsem nebyl u založení SIE, přesněji řečeno u jejího obnovení. SIE se pokládala za
znovuobnovenou osvícenskou SIE s centrem v Olomouci. Ta existovala kolem poloviny 18.
století. Naše obnovená SIE chtěla také být takovou osvícenskou společností pro dobu, kdy
vznikla, tedy pro dobu druhé poloviny 70. let a dál až do skončení komunistického režimu.
SIE existuje dodnes, ale už nemusí plnit ten úkol, který měla. Dnes je to už takový soukromý
klub. Je to společnost lidí, která se schází a mluví už jen o ryze osobních a soukromých
věcech. Program už je vzácnější. Pokud jde o činnost SIE, tak já jsem k ní byl pozván
společným známým v roce 1979, tedy brzy po vzniku a zapojil jsem se do všech typů aktivit.
Takže na základě osobních vzpomínek můžu o nich něco říci. Asi nejdůležitější součástí bylo
vydávání časopisu Acta incognitorum každý měsíc vyjma prázdnin. K tomu by se daly
připomenout typy článků. Byly tam dlouhé články podepsané plným jménem autora, které se
označovaly jako referáty či studie. Dále tam byly různé skromnější typy článků, mezi nimi
jistě i recenze, recenze na filmy, které psal nejvíc Jiří Cieslar a na divadelní představení, na
výstavy, na knihy a pak další typy článků. Acta vznikala tak, že v členstvu byly vytvořeny
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redakční skupinky – dvojice nebo trojice. Přípravy Act se vždy v jednom měsíci jedna
skupinka ujala. Shromáždila články v předepsané počtu 10 kopií, což je maximum, které se
dalo přes kopírovací papír přepsat na stroji. Číslo se svázalo jednoduchým způsobem a pak se
nejprve po půl roce a později, když už byl obsah skromnější, tak po roce svázal celý ročník.
To se dělalo takovým obvyklým způsobem, jak je můžete dnes vidět buď u někoho nebo ve
dvou veřejných knihovnách, kde jsou ty komplety umístěny. Kusů bylo později deset, na
začátku se Acta vydávala v menším počtu exemplářů. Další aktivitou byly salóny. Ty
probíhaly povětšinou té doby dvakrát za měsíc. Programy se střídaly, pokud šlo o řádný salón,
tak to byl referát buď člena společnosti nebo hosta. Hosté byli povětšinou domácí, ale občas
se podařilo mít i nějakého hosta z ciziny. Na dalším salónu byla diskuse o tom posledním
salónu. Čili diskuse důkladná, neboť jí byl věnován celý večer. Kromě těchto dvou aktivit,
které mají nějaký obecnější význam, ještě byla taková soukromá stránka života SIE –
společné navštěvování hlavně divadelních představení, ale také filmů a výstav. A výlety a
setkání, která neměla intelektuální program, ale měla společenský charakter.
Na začátku jste zmínil, že SIE měla svůj cíl. Jak byste tento cíl definoval?
Cíl společnosti nebyl nějak zvlášť definován. Ale pokud jsme o tom mluvili, tak hlavně šlo o
to doplňovat si informace, které tehdy při tehdejším systému nebyly běžně dostupné a ke
kterým se člověk různými soukromými cestami mohl dostat. Například ve svém oboru se
člověk občas mohl dopracovat k informacím, které jinak běžně dostupné nebyly. Takže šlo o
takové vzájemné vzdělávání, kultivování diskuse. Musím říci, že dodneška informace mimo
můj obor, které mě okrajově zajímají, jsem nasbíral právě v SIE a v dalším sbírání jsem o ně
mohl opřít. I ta škola diskuse, kterou ty debaty byly, mohla posloužit do budoucna. SIE byla
samozřejmě společností, která se stavěla kriticky k tehdejšímu režimu, ale nekladla si nějaké
nedosažitelné cíle. Chápali jsme, že na to je nás málo a naše síly jsou na to slabé. Domnívali
jsme se, že ještě dost dlouho zásadní změna nebude snadná. Pak v poslední době se začínalo
jevit, že změna je možná. A změny se začaly dít kolem nás i v sousedních zemích, ukazovalo
se, že to možné je. Takže kdybych to měl shrnout, tak šlo o vzájemné vzdělávání a
informování, diskuse a řekněme o to vytvořit si prostředí nezávislého seskupování, které bylo
zcela volné vzhledem k režimu. Tady je třeba si uvědomit, že existovaly různé spolky, které
se zabývaly různými aktivitami – sportovními atd. a všechno to bylo pod určitou kontrolou.
Takže vytvořit spolek nezávislý by se dalo označit už samo o sobě jako cíl. Spolek byl na
režimu závislý v tom smyslu, že byl uvnitř něj a vliv režimu dopadal na jeho všechny členy a
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to se nějak projevovalo, ale byl nezávislý v tom smyslu, že se SIE nepodřizovala režimu a
jeho ideologii.

Jaký byl vztah SIE k disidentským strukturám?
Propojení na různá jiná uskupení nebylo v SIE formální – SIE je nenavazovala v rámci své
činnosti, ale dělala to na osobní bázi jednotlivců. Dělo se to, když mohl někdo vycestovat do
zahraničí, což se občas někomu přihodilo (já jsem nesměl až do konce roku 1989, až tehdy
jsem dostal výjezdní doložku do Říma na svatořečení Anežky, do té doby jsem mohl jen do
východního bloku). Tam tedy navazovali kontakty – mohu uvést dva – při cestách do Paříže
byl navázán kontakt s Janem Vladislavem, básníkem v exilu. Dokonce v Actech byl uveřejněn
nějaký jeho text. Druhý kontakt byl přes manžele Pavlovské – paní Stella Pavlovská měla otce
v Kanadě a občas se jí podařilo za ním vycestovat. Možná to bylo za tu dobu jen jednou, to už
si nepamatuji. Tam navázala kontakt s nakladatelstvím 68 Publishers, odkud se jí podařilo
propašovat spoustu knih přes letištní kontrolu. Kontakty se zdejšími aktivitami proti režimu
byly opět individuální. Já jsem v té době měl kontakty na církevní podzemí, na neoficiální
církevní struktury. Přes tyto struktury jsem měl kontakt na lidi kolem Charty 77.
V posledních několika letech jsem se mohl účastnit několika filosofických a jiných seminářů.
Byly to aktivity kolem Radima Palouše, Václava Bendy a dalších.
Jakou roli sehrávalo ve vašem životě setkání se skupinou lidí kolem SIE?
Pro mě setkávání se SIE nebylo jediným. Měl jsem ještě nějaké své další okruhy. SIE ale pro
mě byla důležitá ze dvou hledisek – to první už jsem zmiňoval – bylo to vzdělávání a diskuse,
možnost tříbit si názory a pak spontánní přátelské vztahy, které člověk k životu potřebuje. To
první je už dnes dědictví SIE, i když třeba nějaký výběr článků z Act by nebylo špatné
uveřejnit, ale na to asi už uplynula dlouhá doba. Tehdy po revoluci si na to nikdo nenašel
čas, ani sílu se tomu věnovat. To se tedy bohužel už nepodařilo. I když to splnilo nějaký svůj
účel a někam to každého posunulo. A i když ty intelektuální aktivity už dnes neprobíhají, tak
ty přátelské vazby trvají a často jsou už hodně neformální. Ti, co jsou v dosahu, se scházejí,
jsou i salóny, ale většinou je to spíš takové neformální. Takže dnes vytváří spíše takovou
sociální síť, a tím je to pro mě dnes zajímavé.
Jakým způsobem a proč došlo k dohodě, že skončí hlavní aktivity SIE?
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Aktivity byly dvojí – vydávání Act a programy na salónech. To první skončilo na začátku
roku 1989. A to z toho důvodu, že se nám zdálo, že samizdatového média není třeba, že už
jsou Acta zbytečná. Mnohé už šlo tehdy uveřejnit oficiálně. A pokud jde o ty programy na
salonech, tak ty plynule pokračovaly. Jeden byl shodou okolností 17. listopadu 1989
u Cieslarů na nábřeží, takže pozorovali ten průvod směrem na Národní třídu. A ještě si
pamatuji, že i potom ty programy byly. Došlo pak ale k tomu, že se i to vzdělávání přesunulo
jinam. Dost členů se dostalo do akademického prostředí. Jeden z členů se stal vedoucím
Katedry filmové vědy a druhý Katedry divadelní vědy na FF UK. Další se umístili na jiných
pracovištích. Takže pozvolna se členové SIE scházeli řidčeji a programy byly řidší a častější
byly ty salony, na kterých se jen volně konverzovalo. Takže se z toho postupně v té první
polovině 90. let stávalo to neformální setkávání.

Četl jste Cieslarovy kritiky, které vycházely v Actech?
Ano, četl. Jiřímu Cieslarovi vycházely texty i v oficiálním tisku a mně zůstal dojem, že mezi
tím, co psal do tohoto oficiálního tisku a tím, co do podzemního periodika, nebyl zásadní
rozdíl. Dovolil si psát i oficiálně tak, že přitom nedělal úlitby režimu. To je rozdíl oproti
divadelní publicistice Petra Pavlovského. Když chtěl Petr Pavlovský podpořit nějakou
uměleckou iniciativu, která byla např. pod tlakem lokálních autorit, tak uveřejnil v nějakém
periodiku jako je třeba Tvorba, což byl orgán ÚV KSČ pro kulturu, článek, který obsahoval
očekávané politické fráze jako: „Jak Lenin…“ Vysvětloval to tak, že je to povinná úlitba, že
se to tak musí udělat, aby se té skupině pomohlo. Já už jsem tomu v té době nevěřil a Jiří
Cieslar ukazoval, že i bez toho je možné publikovat.

Zaujaly vás ty kritiky?
Zaujaly mě tím, že nebyly jen analytické, popisné, ale že byly hodnotící, že byly takové
esejistické s literární ambicí. Zaujaly mě v tom smyslu, že bylo-li to možné, tak jsem potom ty
filmy navštívil.

Jiří Cieslar jistě netvořil ve vzduchoprázdnu. Myslíte, že na něj měl někdo vliv?
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Já vím, že takovou velkou postavou pro něj byl Václav Černý. Ten sice nebyl filmovým
odborníkem, ale ten přístup ke kultuře asi od něj převzal.

10.1.3

Rozhovor s Leonidem Křížkem, 7. června 2012

Mohl byste mi na začátek říci něco o SIE?

Začalo to v roce 1976. Societas založilo asi šest nebo sedm zakládajících členů. Navzájem
jsme se znali z různých akcí, společensky jsme se stýkali. A pak Petr Pavlovský hledal něco
v Ottově slovníku a našel tam Petrasche, jednoho z členů Societas prima. A to je podobné
jeho jménu. A ke svému úžasu jsme zjistili, že za Rakouska-Uherska tady existovala první
učená společnost v 18. století, která se jmenovala Societas incognitorum eruditorum.
Rozhodli jsme se na ni navázat. Vždycky jsme říkali, že jsme tu Societas obnovili. Byla tedy
Societas prima, my jsme byli Societas sekunda. Účelem bylo nahradit ty instituce, které tehdy
neexistovaly. To znamená, že se člověk nemohl projevit publikačně. Bylo to tedy napůl,
řekněme, nechci říci tajná společnost, ale neoficiální, protože oficiální struktury nám
nevyhovovaly a nebylo možné se realizovat. Původně to začalo jako jakési kantovské
semináře. Četli jsme od Kanta Prologomena a chtěli jsme o tom diskutovat. To se událo tady
u mě v bytě. Konalo se to každý druhý pátek. Diskutovalo asi šest lidí, ale brzy jsme zjistili,
že je to nad naše síly. Byla to taková cimrmanovština, protože ani tomu úvodu do jeho Kritiky
čistého rozumu nikdo z nás nerozuměl, až na dva filosofy. A pak přišel nápad založit
společnost. Do toho přišel ten Pavlovského nápad, nález. A na základě toho vznikla Societas.
Řekli jsme si, že budeme pokračovat v těch salónech a budeme mít pravidelný program.
U salónů bylo řečeno, že budou vždy s programem, což byla vždy přednáška na nějaké téma.
Takže z počátku ti členové, kteří měli vysokoškolské vzdělání, tam zpravidla přednesli svojí
diplomku. A pak už se témata hledala, co koho zajímalo, čím se kdo zabýval, což zpravidla
nemělo šanci na publikaci, protože nikdo z nás až na nějaké výjimky publikovat nemohl.
Pokud jsme publikovali, tak to byly věci, které nešly proti režimu, protože takové by nám
nikdo neotisknul. Vždycky tam ale člověk podstrčil mezi řádky nějakou kulišárnu, to se tak
dělalo. A protože jsme nemohli publikovat věci, které by byly nekonformní, začali jsme
vydávat měsíčník Acta incognitorum. Vydávali jsme to v deseti průklepech, což bylo nejvíc
papírů, co se do psacího stroje vešlo. Vycházelo to každý měsíc, kromě prázdnin, kdy jsme
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ovšem často vydali tzv. Acta aestiva, zpravidla jednou za prázdniny. Acta měla své rubriky:
Přednášky, Překlady, Vlastní tvorba, Vybráno z poesie. Já jsem tam třeba dával komiksy.
Většinou to byly věci, které by asi jinak moc nenarazily. Nějaká polemika s režimem se tam
nevedla, to jsme všichni věděli, jak na tom jsme. Nebylo třeba v Actech rozebírat, že jsou
bolševici svině. Ale byla tam třeba historická témata, která bychom otisknout nemohli. Nebo
autoři, které jsme překládali a kteří byli na indexu.

Říkal jste, že jste na těch salónech přednášeli své diplomové práce. Vím, že jste
rozličného vzdělání, ačkoli téměř všichni humanitně zaměřeni. Nestávalo se přeci jen, že
by témata někoho nezajímala?
Všechny to opravdu někdy nezajímalo. Vzpomínám si třeba na přednášku o hudbě, to jsem
byl úplně mimo. Někdy jsme nerozuměli filosofickým tématům, nebo když jsem měl
přednášku o francouzské cizinecké legii, tak dámy to ze zdvořilosti vyslechly, ale to bylo tak
asi všechno. Nicméně tam nebyla témata, kterým by někdo vůbec nerozuměl. Po přednášce
byla diskuse, takže pokud jsem něčemu nerozuměl, mohl jsem se zeptat. Názory se při diskusi
střetávaly, tříbily a vysvětlovaly, takže ty diskuse byly velmi zajímavé. Pavlovského otec
říkal, že jsme něco mezi klubem Pikwickovců a Cimrmanovcema. Herní složka byla opravdu
velice zastoupená. Ty přednášky byly ale vážná práce, která člověka nutila si ta témata utřídit.
Když jsem měl nějaký nápad, tak jsem pak musel bádat a hledat. Měli jsme zajímavé hosty, i
akademické osobnosti, kteří nám přednášeli. Měli jsme ale i třeba vánoční salóny se
šampaňským a nějakým hudebním programem, dělali jsme také společné výlety, jezdili jsme
na dovolené: jeden týden v létě, jeden týden v zimě. Mělo to tedy i společenskou roli,
nahrazovalo nám to ty společenské struktury.
Jakou důležitost tedy měla ve vašem životě Societas? Byli jste začleněni i v jiném okruhu
přátel?
Jak kdo – to bylo individuální. Přišla tam třeba dívka, která – nechci to zlehčovat – byla
osamělá a hledala tam partnera. Předseda to tvrdou rukou řídil, tohle nepodporoval. I když
tam možná nějaké partnerské vztahy nastaly. Ne že bychom to zakazovali nebo tomu bránili,
ale nebyl to cíl. Nicméně pro někoho to mohla být jediná společnost v tehdejším životě, pro
mě to třeba byla hlavní společnost. Rozhodně nikdo na takovéhle organizované bázi život
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nevedl. Pokud měl někdo jiný okruh přátel, tak se tam takovéto přednášky nedělaly, občas
třeba výlet, ale tohle bylo jedinečné. Pro nás to mělo zásadní význam. Byl to jedinečný
ostrůvek v tom normalizačním bahně. Ta atmosféra byla tenkrát hrozná. Víceméně to byla
taková tajná společnost, kde jsme si tajně hráli, nechci říci, na disidenty. Nemohli jsme s tím
jít na veřejnost, nemohli jsme ten časopis půjčovat lidem. Dávali jsme si pozor, aby to zůstalo
mezi námi. Konspirace přehnaná nebyla, ale udržovali jsme to mezi sebou. Také jsme léta
diskutovali o tom, jestli o nás StB ví nebo ne. Občas se nám nějaký ten exemplář ztratil, takže
já si myslím, že oni tu sbírku mají a věděli o nás a nechali nás proto, že jsme byli takoví
cimrmanovští a hlavně proto, že jsme nevybočovali. My jsme navenek nedělali žádné akce
jako disidenti, kteří třeba napsali nějaký dopis, nebo když pak rok po založení Societas
vznikla Charta. Oni měli svoje dokumenty, svoje názory, které šířili na veřejnost. My jsme
s tím ven nešli, tím pádem si myslím, že jsme pro StB nebyli tak zajímaví, protože takových
učených společností bylo jistě víc. Semináře nebyly pochopitelně náš vynález. A uvědomovali
jsme si, že pokud by někdo z nás vybočoval, tak by bylo díky tomu velmi jednoduché nás
zašlápnout. My jsme neměli žádné kontakty s BBC, s Hlasem Ameriky, ani na Chartu jsme
nebyli navázaní, i když některé lidi jsme znali nebo jsme byli na nějakém jejich semináři.
Pokud by nás chtěli zničit, tak by to udělali přes noc, to nebyl žádný problém. Byl nad námi
Damoklův meč – kdyby náhodou začal někdo zlobit, smetli by nás. Lidi nás sice od naší práce
odrazovali, ale to už bychom opravdu museli zalézt pod zem, to, co jsme dělali, bylo
minimum, jak jsme mohli svoje životy nějakým způsobem naplnit.

Ačkoli to už částečně zaznělo, zajímalo by mě ještě přímo, jaký vztah jste měli
k disidentským strukturám?
Už si nepamatuji, jaký k nim měli vztah ostatní členové. Myslím, že jsme byli hodně doprava,
já osobně jsem Chartu nepodepsal, protože jejich program byl diskutovat s mocí. To znamená
je přimět k tomu, aby dodržovali vlastní pravidla. Naším přáním bylo, aby ten režim šel do
hajzlu. Já jsem s nimi diskutovat nechtěl, já jsem s komunistickou stranou nechtěl vést dialog
o tom, že by měla dodržovat své vlastní zákony. Nikdo z nás nečekal, že přijde rok 1989,
počítali jsme, že to máme na doživotí. Jít proti té ozbrojené moci to nešlo. Nebo se snažit o
nějaký odboj – to nebylo možné. Jakmile se sešli čtyři lidé, jeden z nich byl estébák. Každé
takové hnutí bylo v zárodku prozrazené, takže se o to z těchto důvodů už nikdo nesnažil.
Charta těžila z toho – já je nechci shazovat – z takové kličky, že oni nejsou disent, oni
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přikyvují, jen by chtěli, aby se třeba nezavírali nějací hudebníci, aby se dodržovaly Helsinské
dohody, které Československá socialistická republika podepsala. Ale opakuji – moje idea to
nebyla a myslím, že i ostatních členů, ačkoli mluvit za ně nemohu, ale myslím, že jsme to
takto cítili všichni. Navíc my jsme byli hodně z antikomunistických rodin, i když i tam byly
výjimky. Třeba otec jedné členky, naší přítelkyně, byl profesorem na vysoké škole, takže byl
komunista. V té Chartě bylo 80 % komunistů vyhozených v roce 1968, kteří nám
neimponovali, takže jsme se k tomu stavěli tak ne ze strachu, ale nebyl to prostě náš šálek
čaje.
Ještě bych se ráda vrátila k počátkům SIE. Říkal jste, že to, že jste narazili na SIE byla
náhoda…

Jo, to byla náhoda…
Ale předpokládám, že kdyby vás ta původní SIE ničím neoslovovala, tak byste se k ní
nepřihlásili. Zajímalo by mě proto, čím vás oslovovala?
Zaujalo nás to, že to byla společnost amatérská, nicméně tam byli vzdělaní lidé. Oni nebyli ve
své době nějací disidenti, ale byli na tom v něčem podobně jako my. Chtěli se k něčemu
vyslovovat, ale nenašli struktury, do kterých by zapadali. Z toho důvodu založili Societas.
Proto se také nazvali neznámými učenci, poněvadž oni to byli učenci, ale nepatřili do těch
struktur. A vlastně do té doby nevznikla na území rakouské říše žádná vědecká společnost.
Bylo sympatické, že byli průkopníky. Pak určitá, řekněme, shoda jmen u toho Petrasche, to
byla taková legrační náhoda. A víceméně i ta myšlenka vydávat časopis. Takže nás to oslovilo
do té míry, že jsme to začali kopírovat – nebo ne kopírovat, ale prostě jsme to obnovili a
pokračovali. Většina z nás jsme byli zastánci monarchie. Rakousko jsme brali jako takovou
svou bývalou vlast. Nebrali jsme to, že jsme v něm tři sta let trpěli, ale že jsme byli tři sta let
součástí impéria jako celkem rovnoprávní a že jsme měli podíl na budování státu. To nám
imponovalo. Návaznost nám připadala naprosto přímočará.

Četl jste Cieslarovy kritiky a zajímaly vás?
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Samozřejmě četl. To, co dával do Act určitě. Ovšem po převratu jsem měl v Societas
názorový konflikt, takže jsem se těch schůzek téměř dvacet let neúčastnil. Film mě zajímá a ty
kritiky jsem četl, ale po tom převratu jsem se k nim nedostal. Sledoval jsem pak jinou kariéru,
jiné obory, které mě zajímaly. Samozřejmě jsem četl tu jeho knížku o Buñuelovi, občas jsem
na něco narazil, ale zevrubně to neznám.
Zaujaly vás jeho kritiky něčím?
Byly to sice kritiky, ale já bych to žánrově asi vymezil jinak – byly to spíše eseje. Někdy to
byly skoro až takové básnické útvary, takže podle mě byl jeho talent nevyužit. On měl být
spisovatelem. Nebo publicistou, který se nesoustředil jen na film. Já tedy nevím, jak se pak
dalece soustředil jen na film, co všechno publikoval. Vím, že učil na fakultě, že se tam
realizoval, nicméně se domnívám, že těmi kritikami svůj talent nezúročil. Ale do hlavy mu
nevidím. My jsme se pak také skoro těch dvacet let neviděli. Až těsně před jeho smrtí, ale to
jsme se sešli asi dvakrát nebo třikrát. V podstatě jsme nediskutovali o ničem závažném. Prostě
to byla společenská setkání, kde jsme vedli nezávaznou konverzaci. Takže jestli měl jiné
ambice, které se nesplnily, nebo byl spokojený, to vám říci nemůžu. Samozřejmě tam je ta
nemoc, která ho do značné míry determinovala až k tomu konci. V tom je ta tragika. Mohl
tvořit ještě dalších dvacet, dvacet pět let. Ty kritiky mě zaujaly stylem, tím, že se lišily, tím,
že to právě nebyly kritiky jako takové, to mělo přesah, to byla krásná literatura, bylo to
nesmírně vtipné. Kritici, kteří píší o tom, jak byl film natočený, kolik stál peněz, která herečka
se s kým vyspala – to mě nezajímá. Jirka to pojal způsobem, že byla radost to číst.
Dovedl byste říci z toho, jak jste ho pozoroval, co na něj mohlo mít vliv?
Na to se těžko odpovídá. Ale tak samozřejmě rodina – měl pět dětí, takže tam byla nutnost tu
rodinu živit, také SIE – navzájem jsme se inspirovali. Nežil pochopitelně ve vzduchoprázdnu.
Nakonec i prostředí kolem filmu – jeho kolegové a kolegyně.
To je asi všechno, co mě v tuto chvíli zajímá. Přijde mi, že to vaše vyprávění posouvá
některé významy, více než bych čekala…
Každý to vidí subjektivně. Někteří to brali velice vážně a vědecky. A mě na tom přitahovala
ta herní složka. Neměl jsem v té době vyhraněné zájmy. Měl jsem své zaměstnání – byl jsem
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sazeč. Měl jsem se dobře, čímž myslím, že jsem se shodou okolností dostal vždycky do míst,
kde se moc nepracovalo. Takže jsem měl čas učit se anglicky, redigovat dva samizdatové
časopisy, kopírovat samizdatové knihy… Takže jsem SIE neprožíval jako nějakou vědeckou
společnost a nějak jsem se nezamýšlel nad podstatou bytí. Na to byla jednou anketa, do které
jsem nepřispěl, protože jsem se tím nikdy nezabýval. Ale pak můžete vzít jiné členy, kteří to
prožívali jinak.
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10.2 Fotografie z činnosti SIE
Zdroj: Petr Pavlovský

Obrázek 1 Maršovice, 1976.

Obrázek 2 Olomouc, 1976.
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Obrázek 3 Jiří Cieslar se SIE v Olomouci, 1976.

Obrázek 4 Základní fotografie SIE, 1976 (horní řada zleva: Jan Hozák, Miroslav Štěpán, Petr Pavlovský, Leonid
Křížek, Václav Seman a Jiří Cieslar; spodní řada zleva: Stella Pavlovská, Hana Kuhnová a Eva Cieslarová).
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Obrázek 5 Český ráj, 1977.

Obrázek 6 Krkonoše, 1977.
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Obrázek 7 Senohrady, 1977.

Obrázek 8 Jiří Cieslar se ženou Evou v Uherském Hradišti, 1977.
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Obrázek 9 SIE v pražské Viole, 1977.

Obrázek 10 Pyšely, 1977.
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Obrázek 11 Písek, 1977.

Obrázek 12 Vánoční salón v Praze, 1979.
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Obrázek 13 Sbor SIE na vánočním salónu v Praze, 1979.

Obrázek 14 SIE na vánočním salónu v Praze, 1979.
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Obrázek 15 Pyšely, 1980.

Obrázek 16 Praha, 1983.
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Obrázek 17 Praha, 1985.

Obrázek 18 Praha, 1987.
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Obrázek 19 Praha, 2000.

Obrázek 20 Praha, 2006.
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