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Nepídil jsem se, kolik je autorovi let, ale odhaduji, že mu bude plus mínus stejně jako Katedře 

filmových studií zrozené v roce 1996 jako typické dítko „divokých let devadesátých“ téměř 

bezděčně. Pamětnická figura v názvu nás instaluje do doby ještě o trochu starší, do první 

půle oné pozoruhodné dekády, která bude dozajista povždy přitahovat historiky, sociology, 

politology, ekonomy a ovšemže i filmové historiky jako doba turbulentních změn, které vždy 

provázejí konec jedné epochy a zrod epochy nové a které „tenkrát“ tvořily rámec veškerého 

dění. Když Robert Sedláček nazval svůj celovečerní dokument k 10. výročí listopadu 1989 

Tenkrát, jako by tím natahoval historicky kratičký čas teprve první dekády, jež nás od 

revoluce dělila. Pro Jana Bergla je už ono „tenkrát“ prostě jiný věk. Pochopitelně a právem. 

Z toho ovšem přirozeně plyne, že se tu žádný pamětnický rozměr nekoná a že tu máme před 

sebou věcnou, osobní zkušeností nezatíženou. historickou matérii. Tématem je ovšem 

„zvrácený“ film v rozvrácené době. V tom je Berglovo téma extrémně zajímavé a 

obdařené velkým potenciálem. 

 Nemám potřebu komentovat otázku distribuce. Autor ji velmi přehledně zpracoval 

hlavně na základě studií několika jiných autorů (znám pouze onu Danielisovu), konkrétní 

případ Pulp Fiction zpřesnil mj. i díky vlastnímu vstupu na půdu oral history. Práce s těmito 

zdroji by určitě snesla kritičtější přístup. Kupříkladu diplomka Luďka Havla působí v autorově 

podání jako poněkud nevnímavá vůči distribučnímu provozu komunistické éry. Těžko lze 

vyvozovat jakékoliv závěry o zdejší popularitě amerického filmu v osmdesátých letech, když 

jej tu pravidelně reprezentoval nejen zoufale redukovaný, ale také žánrově vykleštěný 

vzorek. Pravidelně v něm zcela chyběly muzikály, westerny, horory, fantazy, tedy vše to 

skutečně americké. Je dobré si to uvědomit, abychom mohli porozumět polistopadovému 

diváckému hladu. 

 Když jsem použil výraz „rozvrácený čas“, chtěl jsem tím upozornit na zanedbatelnou 

přítomnost jakýchkoliv stabilizačních faktorů. Úlevu z historického debaklu totalitního 

systému provázela nejistota. Bylo jasné, co je třeba rozbít, méně už, co je vhodné uchovat a 

nově rozvinout. Historické výhybky nebyly jen kulturně politické povahy, neméně důsažné 

byly i proměny technologické. Šíří se konečně video, které boří jakékoliv limity, prudce klesá 

počet kin, takže otázka jejich návštěvnosti ztrácí na výpovědní hodnotě a problematizuje i 

závažnost faktu, že je nějaký film zakoupen do zdejší kinodistribuce. Stoupá počet televizních 

stanic, dostupné je de facto kdykoliv cokoliv – historicky naprosto nová situace. Je vůbec 

možné, aby za takových okolností vůbec vyvolal nějaký film distribuční skandál? Možná si 

můžeme pomoci příměrem k „masakru“ na Národní třídě 17. 11. 1989. To také nebyl žádný 

masakr, jestliže týmž pojmem označujeme události z června 1989 na náměstí Tchien-an-men 



s tisíci mrtvých. Takže je zřejmé, že pro domácí terén média jednoduše dramatizují svůj 

slovník. 

 Berglova práce velmi ilustrativně ukazuje, že film vyvolal zásadní polemiky, méně už 

rozvíjí ambici dobrat se jejich kulturně historického pozadí, které je na tom všem vlastně pro 

historika nejzajímavější. Autor vysloví velmi záhy vzrušující a rozhodně zásadní tezi, že postoj 

české společnosti k americké (filmové) kultuře je dilematicky rozkročen mezi jednoznačné 

sympatie k vyhlášenému symbolu demokracie a obavy z neméně vyhlášeného amerického 

kulturního imperialismu. Ale tím to také končí, žádný odkaz na literaturu, žádné rozvíjení 

této teze nad konkrétním materiálem. Trochu více autor vnímá problém vysokého a nízkého, 

tedy otázku braku. Ale i tady by to chtělo trochu interpretačně dotáhnout – za éry totality si 

česká společnost vypěstovala a zakonzervovala (už od 40. let) přezíravý vztah ke komerci a 

k braku, filmovou, resp. uměleckou produkci hodnotila ve výrazně moralistním rámci a jen 

velmi obtížně se morálních nároků na uměleckou tvorbu po listopadu 1989 vzdávala. To jsou 

rozhodně věci, které v diskurzu kolem Tarantina posléze rezonují. 

 A konečně autorovi je trochu jedno, kdo co napsal. Účastníci mediálního ohlasu jsou 

pro něj zaměnitelní, jako by bylo jedno, jestli něco napsal Ondřej Zach, Eva Zaoralová či třeba 

Věra Míšková, třebaže jejich kompetence byla dramaticky odlišná. To je, co mě nad 

Berglovou prací napadalo a co ještě doplním o malou výtku, že bych se z bibliografického 

záznamu rád dozvěděl, jestli je něco vydaná kniha, nebo nevydaná diplomka; pro autora jako 

by v tom nebyl rozdíl. 

 

Považuji bakalářskou práci Jana Bergla za velmi kvalitní, svědomitou, důkladně promyšlenou 

a navrhuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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