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kniha__teorie 
v mnoÏném ãísle

(taková kniha)

__Hledáte-li pfiehledovou, srozumitelnû na-
psanou, ale pfiitom hutnou a v˘stiÏnou uãeb-
nici filmov˘ch teorií, je kniha Francesca Ca-
settiho Filmové teorie 1945–1990, která vy‰la
nedávno v nakladatelství AMU, dobrou vol-
bou. Ve vûku internetu a Amazonu není pro-
blém dostat se i k jin˘m knihám podobného
shrnujícího, didaktického typu. Star‰í kniha
Dudleyho Andrewa Concepts in Film Theory
(Koncepty filmové teorie, 1984) mÛÏe po-
slouÏit jako obeznámení se star‰ími metoda-
mi my‰lení o filmu, z novûj‰ích lze pak zmí-
nit napfi. kvalitní sborník Film Studies:
Critical Approaches (Filmová studia: kritické
pfiístupy, 2000), knihu Iana Aitkena zamûfie-
nou pouze na evropské teorie European Film
Theory and Cinema: A Critical Introduction
(Evropská filmová teorie a film: kritick˘ úvod,
2001), pfiehledovou publikaci Roberta Stama
Film Theory: An Introduction (Filmová teorie:
úvod, 2000) anebo stejnojmennou pfiíruãku
Film Theory: An Introduction (1989) od Ro-
berta Lapsleye a Michaela Westlaka. Kniha
italského filmového vûdce Francesca Casetti-
ho, kter˘ se sám v˘raznû zapsal do dûjin fil-
mov˘ch teorií pfiedev‰ím sv˘mi v˘zkumy na
poli tzv. filmové pragmatiky, vy‰la poprvé uÏ
v roce 1993, nicménû její kvality to ve srov-
nání se zmiÀovan˘mi novûj‰ími „konkurenã-
ními“ tituly nijak zvlá‰È nesniÏuje. Základní
metodologické pfiístupy oboru filmov˘ch stu-
dií rozvíjené v letech 1945–1990 osvûtluje
pfiehlednû a inteligentnû, pfiiãemÏ alespoÀ
letm˘ pokus o zmapování ponûkud roztfií‰tû-
ného teoretického pole posledního dvacetile-
tí pak pfiiná‰í Casettiho staÈ Teorie, post-teo-
rie, neo-teorie: promûny diskurzÛ, promûny
pfiedmûtÛ (vydaná pÛvodnû v roce 2007 v ãa-
sopise Cinémas), která byla speciálnû pfiidá-
na do závûru ãeského vydání.

Pfiehled o v˘voji filmov˘ch teorií, kter˘
kniha poskytuje, je obdivuhodnû komplexní –
sahá od pevnû ustanoven˘ch a (ve své dobû)
‰iroce oblíben˘ch teoretick˘ch proudÛ typu
sémiotiky, filmové psychoanal˘zy, naratolo-
gie ãi feminismu, aÏ po smûry a texty pÛso-
bící více solitérnû, nicménû pfiesto podstatné
pro v˘voj my‰lení o kinematografii (od Mori-
novy knihy o „imaginárním ãlovûku filmu“ aÏ
tfieba po neopominutelného Deleuze ãi Ver-
netovo uvaÏování o „figurách absence“). To,
Ïe kniha uÏ pfiíli‰ nepokr˘vá nûkteré souãas-
nûj‰í smûry (napfi. v˘zkumy intertextuality
a intermediality jsou v podstatû jen zmínûny,
Ïe existují), je pochopitelné vzhledem k dobû
dokonãení knihy na zaãátku 90. let. V násle-
dujících letech nicménû filmová vûda nezaÏí-
vala aÏ tak pfievratné zmûny teoretick˘ch pa-
radigmat, ãili coby pfiehled o základních
smûrech uvaÏování zÛstává Casettiho kniha
stále aktuální. Trochu nevyváÏenû mÛÏe pÛ-
sobit, Ïe se v knize mluví pfieváÏnû o textech
francouzsk˘ch, italsk˘ch a anglick˘ch/americ-
k˘ch, nicménû fakt je, Ïe zásadní zvraty
v my‰lení o filmu vycházely vût‰inou z tûch-
to oblastí, takÏe vynechání knih a ãlánkÛ z ji-
n˘ch zemí nevadí. Casetti si nedal nemoÏn˘
úkol popsat v‰echno, ale pokusil se pfiiblíÏit
základy rÛzn˘ch pfiístupÛ, ty koncepty, které
se ukázaly nejvíce plodné a inspirativní pro
dal‰í diskusi. Pfiesto ohromí jeho kniha právû
‰ífií zábûru, tím, Ïe z daného období nevyne-
chává nic podstatného.

Zásadní kvalita Filmov˘ch teorií 1945–1990
pak tkví ve stylu, jak˘m jsou napsané. Umût
vcelku jednoduch˘m a hutn˘m zpÛsobem vy-
svûtlit tolik zcela odli‰n˘ch teorií, vyhmát-
nout jejich jádro, jejich rétoriku, zasadit je do
kontextu pfiedcházejících i následujících me-
tod, je obrovská práce. Nejen ve smyslu nut-
nosti pfieãíst stovky dûl, ale hlavnû ve smys-
lu dÛkladnû jim porozumût a na vcelku krátké
plo‰e to sdûlit, obãas i s jemn˘m humorem.
Pojednávané teorie jsou samozfiejmû samy
o sobû velmi rÛznorodé, takÏe napfiíklad pro
mû kapitoly vûnované filmov˘m gramatikám
snaÏícím se normativnû vytyãovat rozdíly
mezi filmem a divadlem apod. anebo místa
popisující nepfiíli‰ pevnû argumentované
psychoanalytické teze byly ponûkud nudnûj-
‰í. Casettimu se nicménû na rozdíl ode mû
dafií zÛstat stále vstfiícn˘ a my‰lenkovû otev-
fien˘ vÛãi v‰em metodám, o nichÏ ve své kni-
ze pí‰e: pfiestoÏe zmiÀuje i jaké námitky ta
která teorie vyvolala, jaká jsou její omezení,
jeho pfiístup je spí‰e smífiliv˘ a v‰ezahrnující.

Objevuje pro nás potenciality jednotliv˘ch
metod, i kdyÏ jsou uÏ tfieba brány jako zasta-
ralé, s pokorn˘m zájmem tlumoãí a shrnuje
jejich hlavní koncepty a postupy. Zahrnuje
pfiitom pfiístupy pfiísnû metodické a usilující
o vûdeckost, stejnû jako ty více intuitivní, ale
pfiitom nûkdy o to více inspirativní; metody
postupující za pomoci logiky i za pomoci pfii-
bliÏn˘ch metafor; teorie zábavné i nudné,
mechanické i poetické, vyhrocené i umûfiené.
Mnohohlas filmov˘ch studií, kter˘ z Casetti-
ho knihy promlouvá, je tak pozoruhodn˘ prá-
vû svou pestrostí, z níÏ si mÛÏeme vybírat.   

ZpÛsobu, jak je kniha napsaná, by se daly
vytknout snad jen dvû vûci: pfiipadalo by mi
uÏiteãné, kdyby u jednotliv˘ch teoretikÛ au-
tor více pfiipomínal a vysvûtloval jejich po-
jmy, na které zájemce o my‰lení o filmu ãas-
to naráÏí v rÛzné literatufie – Casetti se sice
nevyh˘bá ozfiejmení nûkter˘ch pojmÛ ze
„slovníku“ filmov˘ch studií, nicménû snaÏí
se pfiedev‰ím ozfiejmit srozumiteln˘mi slovy
samotn˘ zpÛsob uvaÏování, coÏ zvládá lec-
kdy bez uchylování se k novotvarÛm a speci-
alizovan˘m v˘razÛm uÏívan˘m v jednotli-
v˘ch teoriích. Na nûkolika místech pak pfii
pokusu o shrnutí oseká popisovanou knihu ãi
ãlánek na tak minimální informace, aÏ se ãte-
náfi ztrácí v nekonkrétnosti. Viz tfieba: „Zají-
mavé jsou v‰ak pfiedev‰ím práce francouzské
skupiny kolem Patrice Flichyové a Bernarda
Miègea. V první fiadû film vnímají v rámci
systému médií; zadruhé pohlíÏejí na volbu
technick˘ch a prÛmyslov˘ch metod v kontra-
punktu k jejich ideologick˘m a politick˘m im-
plikacím; nakonec film pojímají souãasnû ja-
ko ekonomick˘ produkt i v˘znamovou
strukturu (...)“. (s. 137). Z tak obecného popi-
su se vlastnû nedozvíme nic: ãím má b˘t da-
ná kniha zajímavá, zÛstává záhadou. Na‰tûs-
tí takov˘ch vágních pasáÏí, kdy není jasné, co
se vlastnû popisuje a proã by to mûlo b˘t dÛ-
leÏité, není nijak mnoho. Leckdy je urãitá ne-
argumentovanost ãi vágnost rysem samotné
teorie, kterou Casetti popisuje, takÏe taková
místa nejsou chybou, ale spí‰e adekvátním
pfiiblíÏením.

âeské vydání není úplnû dotaÏené k doko-
nalosti. Gramatické chyby v ãeské verzi ne-
jsou nûjak zásadní – obãasná vynechaná ãár-
ka, uvozovka ãi ‰patnû rozdûlené slovo
v plynulém ãtení nepfiekáÏí. Sem tam se ob-
jeví nûkteré stylistické neobratnosti. Napfií-
klad v˘razy jako „vymezenûj‰í publikace“ (s.
11), nepfiíli‰ ãeské „z miscelaneí“ (s. 12),
„svûfiit se pfiímému pozorování“ (s. 25), „exi-
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stuje volba podílet se na probíhajícím poli-
tickém zápasu“ (s. 37), „jeho ãetné, nûkdy
pfiíleÏitostné pfiíspûvky“ (s. 37), „horká situa-
ce“ (s. 74), „skuteãnost byla studována inte-
grovan˘m zpÛsobem“ (s. 117) atd. Pfieklad
pÛsobí nicménû v úhrnu solidnû a peãlivû.
Terminologické ãi faktografické pfiehmaty –
coÏ je u odborné, didaktické publikace toho-
to typu zásadní aspekt – jsou také jen v˘ji-
meãné. Napfi. vedle správnû psané enuncia-
ce (tj. aktu vypovídání) narazíme i na
nesprávnou enonciaci (s. 28). KdyÏ uÏ jsou
u tohoto pojmu na s. 182 v závorce pfiekla-
datelem ãi k˘m iniciativnû pfiipsané pÛvodní
termíny z angliãtiny a francouz‰tiny, moÏná
by ne‰kodilo to trochu ozfiejmit – ono ãíst ve
vûtû „v˘povûì (enonciation, enunciation)“
není pfiíli‰ informaãnû bohaté, a navíc je to
‰patnû: v originále knihy se mluví v dané vû-
tû o aktu vypovídání, enunciaci, nikoli o v˘-
sledku onoho aktu, tedy v˘povûdi. U Bazina
by se hodilo mluvit spí‰e o zakázané montá-
Ïi (jako operaci vytváfiení smyslu a rytmu)
neÏ o zakázaném stfiihu (coÏ je technická ope-
race rozstfiihování a slepování filmového pá-
su) (s. 47). Film Tfietí muÏ nenatoãila Carol
Reedová (s. 153), ale Carol Reed. Velké po-
chybnosti ohlednû správnosti pfiekladu mám
u pasáÏí pfiedstavujících knihu Edgara Mori-
na Film aneb imaginární ãlovûk, které jako by
chvílemi popisovaly nûjakou úplnû odli‰nou
knihu. Omyl zde tkví v pfiekládání imaginárna
a imaginárního (francouzské l’imaginaire co-
by virtuální oblast zahrnující produkty pfied-
stavivosti, fantazie, filmu atd.) pomocí termí-
nÛ obraznost ãi pfiedstavivost (poukazujících
ne na speciální dimenzi svûta, ale na lidskou
schopnost). Film nepfiijímá „postupy pfied-
stavivosti“, jak sugeruje pfieklad (s. 64), ale
„otevírá se imaginární dimenzi“ (s. 57 ve
francouzském pfiekladu knihy). V rámci knihy
je to nicménû jediná pasáÏ, kterou jsem na-
lezla, kde byl pfiekroucen pÛvodní smysl na-
tolik, aÏ se ztrácí samotné jádro pfiedkládané
teorie.

Asi nejménû profesionálnû jsou zvládnuty
bibliografické odkazy, obzvlá‰tû v závûreã-
ném seznamu literatury. Formát bibliografic-
k˘ch zápisÛ se chaoticky mûní (nûkdy i nûko-
likrát na jedné stránce); skuteãnost, Ïe byla
závûreãná literatura pfievzata v podstatû bez
úprav z anglické verze knihy, aÏ legraãnû
okatû dotvrzují nepfieloÏené anglické v˘razy
(„english translation“, spojka „and“ u autorÛ
i neanglick˘ch knih…). Nutno také fiíct, Ïe
rozhodnutí ponechávat názvy knih a ãlánkÛ
v rámci textu zásadnû v originále bez jaké-

hokoli pfiekladu se mi zdá dost ne‰Èastné. Ne
kaÏd˘ z nás umí nûmecky, francouzsky, ital-
sky, dánsky... a pfiitom název knihy ãi ãlánku,
o nichÏ se pojednává, leckdy napomáhá lépe
pochopit teze toho kterého filmového bada-
tele. Velmi uÏiteãné je na druhou stranu roz-
‰ífiení seznamu literatury o ãeské pfieklady
statí jednotliv˘ch filmov˘ch badatelÛ.

PfiestoÏe lze vÛãi ãeskému vydání vzná‰et
urãité v˘tky, jedná se z mého pohledu o pfie-
hmaty drobné, nepfiekáÏející v ãetbû a nesni-
Ïující hodnotu Casettiho knihy. Casettimu se
podafiilo napsat knihu, která slouÏí jako spo-
lehliv˘ prÛvodce otevírající svému ãtenáfii
mnoho cest k dal‰ímu prÛzkumu, a je jen
‰koda, Ïe u nás nevy‰la uÏ pfied deseti lety.
Fakt, Ïe ãeská verze vychází ve velmi „uÏiva-
telsky pfiátelské“ a praktické podobû – paper-
backové vydání je lehké, pfienosné a pfiitom
odolné, bez hrozby vypadávajících stránek
i po mnoha ãteních –, nahrává tomu, aby-
chom si Casettiho Filmové teorie proãítali
dÛkladnû i opakovanû.

helena bendová

Francesco Casetti: 
Filmové teorie 1945–1990
AMU, Praha 2008, 406 stran.

carol reedová__tfietí muÏ__1949
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