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„ Všechno, co má prostor a čas, to všechno je film a to všechno jsou iluze“

Richard Bach, Iluze

1. Úvod: Fenomén Darko 

Snažit se nějakým způsobem analyticky rozebrat film režiséra Richarda Kellyho Donnie Darko je 

jako skládat modrou oblohu v několikatisícové skládačce. Spoustu kostiček – interpretací na 

skládání, zároveň každá může fungovat autonomně. A možná i pro to je pro mě tento snímek natolik 

fascinující, že bych se mu ráda věnovala ve své bakalářské práci. 

Spojit příjemné s užitečným. To bylo cílem této práce, která se vyvinula ze semestrální eseje v 

rámci předmětu Percepce filmové tvorby.  Díky onomu textu jsem se dále rozhodla věnovat se 

tomuto tématu více do hloubky rozebrat tento snímek a to nejen z pohledu filmu jako média, ale z 

pohledu interdisciplinarity humanitních věd. 

Multižánrovost a kult se staly klíčovými slovy při charakteristice Donnieho Darka. Když se někdo o 

tomto snímku zmíní, lidé se většinou rozdělí na tři tábory. Na ty, kteří nevědí o čem je řeč, na ty co 

ho nesnáší, především kvůli jeho kýčovitosti a prvoplánovité konstrukci  a nakonec na ty, pro které 

je kultovní záležitostí a fenoménem. Těžko říct, proč tomu tak je a proč vyvolává natolik 

rozporuplné reakce. Možná svou jasnou nejednoznačností. Dává tak prostor k mnoha otázkám a 

nekonečným kavárenským diskuzím. To neznamená, že Richard Kelly natočil naprosto nečitelný 

film. Navazuje jím na tradici filmové postmoderny,  nebo dnes možná můžeme mluvit už o post-

postmoderně,  jejímž hlavními představiteli byli David Lynch (USA) nebo  Peter Greenaway 
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(Evropa). Kelly   pracuje poučen těmito průkopníky a předchůdci, na základě možné znalosti 

postmoderních interpretací a teorií. Jejich nápady opět využívá a ve své podstatě je zjednodušuje. 

Nachází to, po čem současné zúčastněné filmové publikum touží: mystérii a odbourání žánrových a 

etických konvencí.  Tento film je v podstatě hra, která není omezena pevnými pravidly, jen daným 

rámcem své formy. Obsahuje několik rovin, z nichž o žádné nelze říct, zda-li  je pro interpretaci 

správná či ne .

V této práci bych se po podrobnějším představení filmu a jeho autora ráda věnovala pohledu 

Donnieho Darka jako na kult v porovnání se sociálním statusem.  Dále pak jeho psychologické, 

sociální, filosofické a naratologické rovině. To vše ve srovnání s jinými snímky, které se podobným 

tématem zabývají. a reakcemi diváků z dvou internetových filmových databází www.csfd.cz a 

www.imdb.cz . Každá část pak obsahuje snímky podobného ražení vztažené na daný pohled na 

film. 

Jak jsem se již zmiňovala, každá tato rovina tu může vystupovat sama za sebe nebo je možné je 

všechny propojit. Není vyloučeno, že každý divák v tomto filmu spatří ještě další, třeba osobnější 

roviny. Ústřední motiv konce světa může znázorňovat konec světa jako takový, nebo může být 

metaforou pro zpochybnění tehdejší americké společnosti, jako přechodový rituál ztráty dětství a 

počátek dospělosti, pracuje s teoriemi o cestování časem, rituálním průnikem portálem do jiné 

reality nebo může být z velké části chápán jako halucinogenní výlet do světa hrdinovi fantazie. 

Každopádně jde o jistou formu zacyklení určité etapy. Něco starého končí a nastupuje nové. Tedy 

mýtus, který se v literatuře nebo ve filmu objevuje často. 

Rozhodla jsem se toto téma sledovat z hlediska postmoderní společnosti a tří pojmů, prostupujících 

všemi modely interpretací: rituálu, mutace a katarze. Kromě uměnovědné a teoretické literatury 

jsem při psaní tohoto textu využívala i komentáře uživatelů výše zmíněných filmových databází, 

fanouškovské webové stránky, oficiální stránky filmu a mezinárodní kritiky a recenze umístěné na 

webech www.rottentomatoes.com a www.metacritics.com .

I přes místy velmi rozporuplné reakce, jistou kvalitu tomuto filmu zkrátka nelze upřít.  Objevují se 

v  něm otázky existencionalismu až nihilismu, vandalismu, pracuje s mýtem Amerického snu, oběti, 

cestování časem a vrací se k termínu Deus ex machina. Film Donnie Darko je hříčkou žánrů a 

pocitů, který v nás tento snímek vyvolává. 
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2. Vznik filmu

 Donnie Darko v číslech1

 Donnie Darko je snímkem z roku 2001. Jeho kvalitu lze přičíst hlavně mladému Richardu 

Kellymu, který je nejen režisérem filmu, ale zároveň autorem námětu a scénáře. V době jeho 

natočení mu bylo pouhých 25 let. Natáčel se 28 dní tedy přesně tolik, které ve filmu zbývají do 

zmiňovaného konce světa. 

Po napsání scénáře bylo pro Kellyho těžké najít studio, které by projekt zafinancovalo.  Za svůj film 

tedy musel tvrdě bojovat, protože snímek s takovýmto námětem se nikomu nezdál dost lukrativní. 

Nakonec se shánění financí ujala  Drew Barrymorová, jako jedna z producentek filmu, která film 

nakonec sama sponzorovala a zahrála si v něm i jednu z hlavních postav. 

 Snímek nakonec vznikl pod hlavičkou 4 společností:  Pandora Cinema, A Flower Film Production,  

Adam Fields Productions a Gaylord Films. Celkový rozpočet se pohyboval okolo 4,5 mil. Dolarů, 

Richard Kelly za něj však dostal pouze osm tisíc dolarů. 

Svou světovou premiéru si Donnie Darko odbyl na mezinárodním festivalu nezávislých filmů v 

Sundance. Zde výrazně oslovil filmovou odbornou veřejnost, ale i kritiky a filmové profesionály. 

Přesto se distribuční firmy nehrnuly do jeho „vpuštění“ do běžných kin. Následovaly pouze 

festivalové projekce na menších lokálních akcích, spíše zaměřených na snímky žánru fantasy (např. 

Berlin Fantasy Filmfest, Cologne Fantasy Filmest, …) .

1 Zdroj: limitovaný vstup pro filmové profesionály z databáze imdb.com na imdbPRO
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Teprve 26. listopadu 2001 má svou běžnou premiéru v Los Angeles a je distribuován i do jiných kin 

po USA. Ale jako snímek určený spíše minoritnímu publiku se objevuje pouze v 58  kinech. V 

omezeném množství kopií se během následujícího roku dostal i do Evropy (Dánsko, Německo, 

Franci, Itálie,..),   Austrálie (Melbourne), Nového Zélandu a Japonska (Tokyo).

Po třech letech, a  pracích  na jiných  projektech se Richard Kelly k Donniemu Darkovi vrací v roce 

2004, kdy zveřejňuje svou director 's cut verzi, která se liší nejen svou délkou (delší o 20 minut), ale 

i dialogy a jiným seskládáním hudby k filmu. Tato předělaná verze, která vysvětluje některé 

nevyjasněné otázky (přičemž suverénně otevírá nové) se dočkala i velkého festivalového 

comebacku, když byla uvedena v roce 2004 na mezinárodním festivalu v Benátkách. 

Jeho prodloužená verze byla návštěvností daleko úspěšnější. Přesto snímek zůstává spíše klubovou 

záležitostí. O rok později vychází na DVD a VHS, kde se objevují i režisérské komentáře a 

dokumentární videofilm o natáčení Donnie Darko: Production Diary. 

V České republice se v roce 2007 objevuje poprvé na televizních obrazovkách a v jedné projekci 

pražského kina Aero. 

Za dobu své existence získal jedenáct ocenění (včetně Grand Jury Prize na festivalu Sundance) a 

deset dalších nominací. 

Podle uživatelů československé filmové databáze www.csfd.cz dosahuje 87%, což ho řadí na 140-té 

místo v nejlepší „dvoustovce“. Jeho hodnocení v podobné databázy mezinárodního charakteru 

www.imdb.com 2se pohubuje kolem 8.3 bodů z deseti, což ho řadí na 126.té místo mezi nejlepšími 

světovými filmy (na první příčce se stále drží Vykoupení z věznice Shawshank).

Synopse  filmu

Vzhledem k následující práci na interpretacích jednotlivých rovin se domnívám, že bude vhodné 

uvést podrobnější obsah filmu. Ten není, jak již bylo nastíněno, příliš jednoduchý. Navíc bych se 

během srovnávání věnovala i konkrétním situacím z daného snímku, proto zevrubnější popis 

zjednoduší pozdější orientaci v dalších kapitolách. K popisu jsem si vybrala původní kratší 

kinoverzi. 

Během úvodní titulkové sekvence na černém pozadí slyšíme audio stopu se zvuky hřmění. 

Roztmívačkou se přesuneme na kopec na silnici, kde leží v pyžamu hlavní hrdina Donnie Darko. 

Venku svítá, on pomalu vstává, hledí do krajiny, kroutí hlavou a začne se smát. Na obrazovce se 

objevuje nápis názvu filmu: Donnie Darko. 

2 Data z obou databází jsou platná k červnu 2010
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Hrdina nasedá na kolo a za zvuku skladby The Killing Moon odjíždí směrem k domu. Divák je 

postupně uveden do prostředí, ve kterém hlavní postava žije a je seznámen se všemi členy 

Donnieho rodiny. Děj se odehrává ve fiktivním městě Middlesex ve státě Virginia (vidno na 

informační tabuli), následně jsme titulkem uvedeni do roku 1988.

Střihem je děj posunut k rodinné večeři. Donnieho starší sestra Elizabeth se zmiňuje, že v 

následujících prezidentských volbách bude volit Dukakise (prezidentského protikandidáta George 

W. Bushe st.). Následuje politická debata, která je zakončena Donnieho osobním atakem na sjejí 

osobu. Strhává se sourozenecká hádka, kdy poprvé padne zmínka o chlapcových lécích, které 

odmítá užívat a terapiích, které mu rodiče platí. 

Další scéna se odehrává po večeři a divák se dozvídá informace z chlapcovy minulosti. Donnie leží 

ve svém pokoji a čte knihu. Přichází za ním matka, ptá se ho na léky zmíněné u večeře a podezíravě 

se ho táže a vandalismus ve škole. Donnie je dotčen a argumentuje, že od od incidentu se 

zapáleným domem uběhlo mnoho času, tudíž neznamená, že by s tímto incidentem mohl mít něco 

společného. Po pubertální rozepři matka rezignovaně odchází a Donnie za zavřenými dveřmi na 

matku zavolá: „Bitch!“. Matka i přesto v klidu odchází, kde tuto informaci sděluje svému 

manželovi. Vidíme Donnieho jak v koupelně polyká zmíněné prášky. 

Pomalu odbíjí půlnoc, matka ulehá do postele a otec (znechucen Dukakisem) sleduje předvolební 

duel Bush s Dukakisem. Hlas televize se postupně vytrácí a je vystřídán zvukem odbíjejících hodin. 

Titulek oznamuje, že se nastává 2. říjen roku 1988. Během titulku slyšíme nelidský hlas přikazující: 

„Vzbuď se!“. Hlas oznamuje, že hrdinu již delší dobu sleduje. Ten pomalu, jako náměsíčný, vstává 

z postele a odchází z domu. Hlas ho nabádá, aby přišel blíž. Donnie vychází před dům, kde 

pomalou prolínačkou z detailu Donnieho tváře poprvé spatřujeme siluetu Králíka, lépe řečeno 

člověka v kostýmu králíka, který hrdinovi oznamuje čas 28 dní 6 hodin 42 minut a 6 vteřin, jako 

čas, kdy nastane konec světa. Postava se pomalu vytrácí v detailu chlapcovi tváře. Ten se ptá na 

důvod, ale králík již neodpovídá. Donnieho sestra Elizabeth se vrací domů, otec spí u televize, která 

již pouze zrní, matka leží v ložnici. V tu chvíli se ozývá rána, a vidíme, že cosi dopadlo na střechu 

domu Darkových. 

Je ráno a Donnie je sousedem a lokální hvězdou Jimem Cunninghamem nalezen spící na golfovém 

hřišti. Chlapec se vrací domů, který je již „obklíčen“ policisty, záchranáři a lidmi z ulice. Jeřáb 

vyváží motor z letadla, který spadl přímo do pokoje, kde Donnie spí. Muži z vyšetřovacího orgánu 

nevědí , kde se motor mohl vzít, přesouvají rodinu do hotelu a zavazují je mlčenlivostí. Celou 

událost zahaluje rouška tajemství. Rodiče si uvědomují, že jejich syn mohl být mrtvý, pokud by 

nevyšel ze svého pokoje. Mladší sestra Samantha se ptá, odkud se vzal motor z letadla, když se 

žádné letadlo nenašlo a co se tím pádem s dopravním prostředkem stalo. 
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Druhý den jsou děti odvezeny na školní autobus, kde je vyslýchají spolužáci. Donnie potahuje z 

cigarety a ostatní chlapci si utahují z korpulentní spolužačky asijského původu Cherity Chenové. 

Donnie je však okřikne. 

Následuje průlet školou, kde se opět seznamujeme s prostředím a postavami, které se ve škole 

pohybují a v příběhu hrají důležitou úlohu. Za zvuku hudby jsme seznámeni s každodenním 

životem ve škole a s příchodem již zmíněného Jima Cunninghama.

Na hodině angličtiny, kdy učitelka slečna Pomereyová cituje z povídky Grahama Greena Ničitelé. 

Donnie se vyjadřuje k ději. Na otázku proč postavy v knize vnikly do domu starého muže a 

bezdůvodně ho zničily a spálily nalezené bankovky jednu po druhé, odpovídá, že destrukce může 

být formou kreativity, a že postavy chtěly něco změnit. Skutečnost spálených bankovek chápe jako 

ironii. Jeho vyjádření zůstává bez reakce. Do třídy právě vchází nová spolužačka. Neví kam si 

sednout a slečna Pomereyová ji radí, ať si vybere místo vedle „nejroztomilejšího kluka“ ve třídě. 

Dívka očima sklouzne k Donniemu.

Chlapec jede v autě s otcem na svou terapii, kde rozebírají důsledky nehody. Během rozhovoru si 

nevšimnou, že do cesty vstoupila stará paní, Roberta Sparrow, též zvaná jako Bába smrtka, Chodí 

pravidelně kontrolovat  poštu. Ta se nakloní k Donniemu a pošeptá mu, že každá žijící bytost na 

světě zemře nakonec sama. Později na terapii se Donnie své terapeutce dr. Thurmanové zmiňuje, že 

má nového imaginárního přítele Franka, že chce, aby ho následoval a že svět končí. Když se ho 

lékařka zeptá, jestli chce, aby svět skončil, chlapec to popírá a považuje to za hloupost.

Následující  den ve škole další učitelka Kitty Farmerová ve své hodině využívá osvětové 

videomanuály Jima Cunninghama o ovládání strachu. Po následujících praktických cvičení Donnie 

slovně napadne Farmerovou a vyslouží si půlroční trest v podobě zákazu mimoškolních aktivit. Na 

Cunninghamově přednášce ho za bujaré reakce publika atakuje osobně.

Donnie spí doma na gauči a králík Frank ho opět budí. Následuje opět náměsíčná sekvence, vidíme 

vizualizaci školy a Donnieho jít se sekyrou k potrubí a udeřit do něj. Záběr se ovšem vrací zpět na 

gauč, kde Donnie stále sedí. Je 6. října 1988. 

Když studenti čekají na školní autobus, přibíhá jedna z dívek s informací, že škola odpadá, protože 

je celá zatopená. Kromě toho někdo zarazil sekyru do hlavy měděné sochy školního maskota 

Psiska. Kolem ní je nápis: „Donutili mě to udělat“. Na zpáteční cestě potkává Donnie novou 

spolužačku Gretchen, Vypráví mu důvod, proč se přestěhovala a o jejím otci, který pobodal její 

matkou. Donnie vypráví o podpálení opuštěného domu a že by se rád stal malířem nebo 

spisovatelem (nebo obojí). Gretchen reaguje: „Donnie Darko, to je jako jméno pro superhrdinu“. Při 

loučení, se pár dohodne, že spolu „začne chodit“.
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Ze školního incidentu je Donnie podezřelý, ale zůstává neobviněn. 

Na sezení se terapeutka rozhodne pro hypnózu. Donnie pod jejím vlivem vypráví o vztahu s 

Gretchen a o tom, že stále myslí na dívky a na sex, k čemuž vztahuje i otázky na školu, rodinu i 

přítele Franka. Chlapec si při tom rozepíná kalhoty, lékařka ho probudí.

Ve škole je kvůli zaplavení svolána zvláštní porada pedagogů a rodičů. Kitty Farmerová obviňuje z 

vandalismu povinnou četbu Ničitelů od Grahama Greena.  

Donniemu se před zrcadlem ptá, proč ho obviňují z vytopení školy. Zjevuje se mu Frank, při 

každém jeho zjevení je patrnější jeho znetvořená maska. Oznamuje chlapci, že jim hrozí velké 

nebezpečí a ptá se ho, co ví o cestování časem, a že mu ukáže cestu.

Po hodině fyziky s panem Monitoffem s ním Donnie konzultuje cestování v čase. Pedagog mu dává 

knihu Filosofie cestování časem, kterou napsala Roberta Sparrow. Z fotek v ročenkách hrdina 

zjišťuje, že učila na jejich škole, poté, co opustila kostel, kde byla jeptiškou. Donnie je knihou 

unesen a věci mu začínají podle tohoto manuálu zapadat. Navštěvuje dál učitele Monitoffa, ale když 

se dostávají k božskému zásahu jako jediného možného hybatele, Monitoff ukončuje diskuzi ze 

strachu ze ztráty místa. 

Na terapii se lékařka ptá, jestli je hledání Boha absurdní. Donnie odpovídá, že je to stejně absurdní, 

jako když každý na světě umře sám. Má strach, že bude sám.

Při sledování Super Bowlu Donnie začíná vidět vodivé průhledné „hady“ vycházející z hrudi všech 

přítomných. Ten jeho ho dovede do skříně, kde je ukryta zbraň. 

Terapeutka se schází s rodiči, kde jim vypráví o Frankovi a o Donnieho zhoršeném stavu. Navrhuje 

zvýšení dávek léků, využívání hypnoterapie jako podpůrnou léčbu jeho paranoidní schizofrenie. 

Donniemu se opět zjevuje Frank v zrcadle. Začne bodat nožem do míst, kde má maska oko, zrcadlo 

se pohybuje jako tekutina.

Dny plynou a Donnie nachází peněženku s adresou Jima Cunninghama. V kině, kde promítají Noc 

oživlých mrtvol Gretchen usíná. Najednou se vedle na sedačce objevuje Frank. „Proč nosíš ten blbej 

oblek králíka?“ ptá se Donnie. „Proč nosíš ten blbej oblek člověka?“ odpoví Frank otázkou. Donnie 

ho žádá, aby si ho svlékl. Frank sundává masku, pod kterou je lidská tvář se zmrzačeným okem. 

Frank se omlouvá.  Obraz na plátně se mění, film mizí a objevuje se dům Jima Cunninghama. Frank 

nabádá Donnieho ke spálení domu. Ten zanechává spící Gretchen a maskován kapucí odchází. 

Zapaluje dům a vrací se zpět. Druhý den v televizi o požáru informuje zpravodajství. V zapáleném 

domě byla nalezena tajná místnost s dětskou pornografií a Cunningham je zatčen. Kitty Farmerová 

se vydává do boje za jeho nevinnu. 
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Ve škole se pořádá soutěž talentů. Procítěný tanec Cherity Chanové Podzimního anděla, přichází 

Třpytivý pohyb,sestava tanečního aerobicu, kde účinkuje Donnieho nejmladší sestra Samantha. Ti 

vyhrávají soutěž a postupují do dalšího kola. Jejich trenérka Kitty Farmer, s nimi odjet nemůže, 

žádá tedy Donnieho matku. Ta nakonec svolí.

Donnie píše dopis Robertě Sparrow, která každý den kontroluje schránku. 

Slečna Pomeroyová je ředitelem vyhozena ze školy za neadekvátní učební metody. Odchází s věcmi 

ze školy a na tabuli nechává napsaný nápis Cellar doors, jakožto nejkrásnější slovní spojení, které 

se v angličtině objevuje.

Na terapii se v hypnóze Donnie přiznává k vytopení školy, když dr. Thurmanová kvůli tomu volá 

rodičům, jsou již oba pryč.

Elizabeth dostává dopis o přijetí na Harvard. Společně s Donniem se dohodnou na komorní 

Halloweenské party, která se nakonec zvrhne ve větší akci. Přichází vystrašená Gretchen, její matka 

zmizela a policista ji doporučil jít na bezpečné místo. Spolu odchazejí do ložnice rodičů. Začínají se 

líbat. Později oba ruku v ruce schází schodiště. Donnie opět vidí „bublinové hady“, jakožto portály, 

vycházející z hrudi. Na lednici visí cedule s nápisem: „Kde je Frank?“ Donnie se s Gretchen a s 

přátelili rozhodnou jet k Robertě Sparrow. Do konce limitu zbývá několik hodin. Dojedou k domu a 

vstupují sklepními dveřmi. Následuje vyhrocená potyčka mezi jejich skupinkou a dvojicí šikanatérů 

ze stejně školy, kteří se rozhodli Bábu smrtku vykrást kvůli její sbírce drahokamů. Začíná rvačka, 

Gretchen je odhozena na silnici. V tu dobu vyráží po silnici auto. Když se snaží vyhnout se Robertě 

Sparrow, která opět vybírá poštu, přejede ležící Gretchen. Z auta vystupuje chlapec (Frank, přítel 

sestry Elizabeth) v králičím kostýmu, a když sundává masku, vidíme stejný obličej, jako měl Frank 

v kině. Donnie vytahuje zbraň a střelí ho do oka. Spolujezdci Franka praví, že všechno už bude v 

pořádku. Donnie přichází k mrtvé Gretchen, Odnáší ji domů, venku již svítá. Bere si klíče od auta, 

políbí spící Elizabeth, nakládá Gretchen a odjíždí. Na obloze se stahují mračna a nad domem 

Darkových se objevuje černý vír.  K domu již přijíždějí policejní auta. Donnie vyjíždí na kopec, kde 

na začátku filmu ležel. Limit daný na začátku se naplnil, obloha se rozevírá. V tu dobu letí 

Donnieho matka s dcerou z vystoupení a z letadla se uvolňuje motor. Hlasy mimo záběr rekapitulují 

princip cestování časem, motor padá rozevřeným portálem a děj filmu se zrychleně začíná odvíjet 

pozpátku. Slyšíme Donnieho číst dopis,který napsal Robertě Sparrow.

Donnie leží ve své posteli a směje se. Ulehá a oddychne si. Opakuje se scéna ze začátku filmu před 

pádem motoru. Vidíme motor dopadnout do jeho pokoje, kde však tentokrát Donnie leží. Je opět 

2.října 1988. Střih ukazuje všechny hlavní postavy, které se jakoby budí z noční můry. Začíná hrát 
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titulní píseň Mad world.

Před domem Darkových stojí truchlící rodina, vyvážejí Donnieho mrtvé tělo, kolem projíždí 

Gretchen a ptá se souseda, co se stalo. Na Donnieho si nepamatuje, přesto rukou mává Donnieho 

matce, která kouří opřená o strom.

Režisérský mýtus Richard Kelly3

Richard Kelly do světa celovečerních filmů vstupuje právě se svou prvotinou Donnie Darko. Kromě 

režie byl také autorem námětu a scénáře.  Do té doby měl za sebou pouze krátkometrážní studentské 

filmy The Goodbye Place a Visceral matter. Očekávání diváků neb kritiků tedy nemohlo výrazně 

podléhat nějakému srovnávání s jeho ostatními snímky. V kombinaci s autorovým nízkým věkem 

však Donnie Darko nevzbuzoval přílišnou důvěru. Po obtížném shánění financí, v době kdy film 

spatřil světlo světa v biografech byl přijat rozpačitě. Kritici našli „nový talent“ a převážně snímek 

vychválili. Často se objevovalo srovnání s režisérem Davidem Lynchem , zpravidla ve spojení 

„lynchovský nádech“ či „lynchovská atmosféra“. Nejednoznačnost žánru zase umožňovala 

rozproudit tématické spektrum od teenegerovského filmu po filosofickou filmovou esej. Kelly 

překvapil svou apokalyptickou temnou vizí v době, kdy světu svým Oscarovým vítězstvím vládl 

Gladiátor .

Diváci ale film přijali vlažně, postupně si nacházel své fanoušky, kteří ho vytlačili na pomyslný 

piedestal kultovního filmu. Kelly ze svého celovečerního debutu „žil“ téměř čtyři roky. Pro mnohé 

se stal režisérem jediného filmu a všichni s napětím očekávali jeho další počin

 Pokusil se o několik scénáristických adaptací knih Kurta Vonneguta. Žádná z nic nebyla nikdy 

zfilmována. V roce 2005 se stal autorem scénáře ke snímku Tonyho Scotta Domino7 čerpající ze 

skutečné události. Jednalo se o příběh lovkyně odměn Domino Harvey ve filmu ztvárněnou Kierou 

Knightley. Tématicky i žánrově se tedy odklonil od linie, kterou se vydal.

Nepochopení jeho debutu i hlad fanouškovské obce po vysvětlení jednotlivých interpretačních rovin 

a nejspíše i jeho vlastní potřeba se rozhodl vrátit se k Donniemu Darkovi a zveřejnit jeho 

prodlouženou verzi director´s cut4. Ta se od původní kinoverze, kromě již dříve zmíněných prvků, 

liší především tím, že režisér se sám začne hlásit ke své rovině interpretace. Oproti „méně čitelné“ 

kratší verzi je direktor´s cut zaměřena hlavně na část o cestování časem. Kelly snímek doplňuje o 

citace z knihy Filosofii cestování časem, kterou sám napsal a uveřejnil na oficiálních stránkách 

3 Zdroj: www.imdb.com
4 Speciální režisérská verze, která bývá zpravidla delší a vyznačuje se vlastním a jediným otiskem režiséra, který film 

sám stříhá. In: K.Thomsonová,D.Bordwell:Dějiny filmu:přehled světové kinematografie,AMU,Praha,2007
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filmu.5  

O rok později přišel se svým druhým snímkem Apokalypsa. Ten ho ale nevrátil zpět do škatulky 

nadějných talentů, ale naopak byl po dlouhé režisérské pause svržen dolů jak kritikou, tak diváky. 

Jeho snaha o vytvoření dokonale komplexního filmu mu přineslo „obvinění“ z autorské 

sebestřednosti a parafrázování sebe sama. 

Postupně se začali šířit kusé informace o možném volném pokračování Donnieho Darka. V roce 

2008 se staly pravdivými. Richard Kelly navázal na starší příběh a jako novou hlavní postavu zvolil 

Donnieho mladší sestru Samanthu. Snímek S. Darko však již sám nerežíroval, pouze se podílel na 

scénáři. Roli Samanthy si opět zahrála Daveigh Chase stejně jako v předchozím „díle“. 

Tam, kde mu v Apokalypse byla vyčítána parafráze a vykradení sám sebe, v tomto sequelu6 sám 

sebe zničil. Urputná snaha aplikovat ty samé, doposud dobře fungující, modely do nového jen volně 

navazujícího příběhu , způsobila úplný rozklad celkového vyznění snímku. Společně s tímto i 

podezření z autorské vyčpělosti. Očekávání nového filmu bylo napínavou událostí pouze pro hrstku 

filmové veřejnosti. 

Svým doposud posledním snímkem The Box se opět vrací ke svému talentu dokonalého vykreslení 

doby, ve které se snímek odehrává.

Přesto, že tematicky jsou Kellyho filmy roztříštěné, objevují se v nich stejné motivy. Každý z nich 

obsahuje alespoň jednu scifi, nebo jinak absurdní, rovinu, pohrává si z průchodem mezi paralelními 

světy. Ani jeden z jeho filmů nejde přesně žánrově identifikovat. A přesně toto dává zbraň do ruky 

jeho kritikům. Ti ho kromě sebestřednosti napadají za tvorbu „pseudointelektuálských“ snímků, kde 

rádoby mnohovýznamovost spíše zastupuje myšlenková prázdnotu. V tolika možných interpretacích 

se divák spíše ztrácí, než že by se v nich snažil orientovat. 

Proto je Richard Kelly některými fanoušky zvaný jako „režisér jednoho filmu“. Autor debutu, který 

se mu prozatím nepodařilo překonat. 

Jistým důkazem může být i fakt, že na serveru mezinárodních kritiků www.rottentomatoes.com se 

průměrné hodnocení jeho snímků pohybuje kolem 40%. Původní Donnie Darko má ovšem 84% a 

Director's cut dokonce 94%. 7

Herecké obsazení snímku8

5 Zdroj: Oficiální stránky filmu www.donniedarkofilm.com
6 Volně navazující pokračování filmu. In: K.Thomsonová,D.Bordwell:Dějiny filmu:přehled světové 

kinematografie,AMU,Praha,2007
7 Stav k červnu 2010
8 Zdroj www.imdb.com
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Jedním z mnoha paradoxů Donnieho Darka je jeho herecké obsazení. Přesto, že jde o 

nízkorozpočtový snímek natočeném v duchu nezávislého filmu (viz první uvedení na festivalu 

Sundance) je obsazen zvučnými jmény současné americké kinematografie. 

Hlavní roli problémového teenegera Donnieho si zahrál tehdy jednadvacetiletý Jake Gyllenhal. Role 

Donnieho byla v jeho kariéře průlomová, přesto měl za sebou několik filmů i hlavní úlohu ve filmu 

Říjnové nebe. Dnes patří k jedněm z nejpopulárnějších hercům své generace. Ztvárnil jednu z 

hlavních postav Oscarového snímku Zkrocená hora Ang Leeho, k jisté formě amerického 

nezávislého filmu  se vrátil ve snímku Mariňák režiséra Sama Mendese.  Přesto jeho temný obraz 

„vizionáře“ s vyšinutým výrazem publiku naprosto učarovala. Jeho starší sestru Elizabeth si zahrála 

jeho skutečná sestra Maggie Gyllenhall, která v době natáčení byla již „ostřílenou“ herečkou, i když 

se prozatím neobjevovala ve výraznějších filmech.

Sourozenci Gyllenhallovi spolu ovšem nehráli poprvé. Jejich otec, filmový režisér Stephen 

Gyllenhall je obsadil do svých filmů Nebezpečná žena a Tráva je zlatej důl několik let před 

Donniem Darkem. Oba mají na svém kontě Oscarovou nominaci, Jake ze vedlejší roli ve filmu 

Zkrocená hora a Maggie za Crazy Heart, kde se objevila po boku Jeffa Bridgese, 

Postavu Karen Pomereyové se chopila Drew Barrymore. Tehdejší dětská hvězda (E.T. 

mimozemšťan) měla za sebou několik desítek hereckých příležitostí. Snímek nakonec zaštítila i 

finančně. 

Asi v nejméně typické roli se objevil, dnes již bohužel zesnulý, Patrick Swayze. Hvězda 

romantického snímku Hříšný tanec se ve filmu objevil jako osvětový instruktor Jim Cunningham, 

který je ve filmu obviněn z držení dětské pornografie. 

Doktorku Thurmanovou, Donnieho psychoterapeutku si zahrála Katherine Ross, kterou proslavila 

její role Eline Robinson ve filmu Absolvent (získala za ni nominaci na Oscara) nebo ústřední ženská 

postava z filmu Butch Cassidy a Sundance Kid.

V malé roli tanečnice Třpytivého pohybu a spolužačku Donnieho sestry Samanthy se objevila 

Ashley Tilsdale, dnes populární díky záporné roli v Muzikálu ze střední (I,II,III).

Jena Malone, která ve filmu ztvárnila Gretchen se dále objevuje spíše v komornějších, ale nikoliv 

nekvalitních produkcích. Objevila se například ve snímku Volání divočiny Seana Penna nebo v 

hudebním dramatu Sólista režiséra Joea Wrighta.

Partnera Drew Barymore, učitele fyziky profesora Monnitoffa, ztvárnil Noah Wyle známý z 

populárního seriálu Pohotovost.
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3. Vysvětlení klíčových pojmů: rituál, mutace, katarze, postmodernismus a postmoderní 

společnost

Ačkoli definice všech pěti pojmů není víceméně v akademickém prostředí nijak sporným, ráda bych 

přeci jen uvedla obecně platné slovníkové vysvětlení. Pro další výklad umožní snazší orientaci a 

jednoznačnost.

Rituál9

Rituálem je myšleno  ustálený, obřadně provedený úkon nebo soubor předpisů a zvyklostí pro 

výkon bohoslužeb a jiných náboženských předpisů. S rituálem úzce souvisí pojem magie, neboť 

jeho symbolika koreluje právě s magickými či náboženskými úkony. 

V antropologii, sociologii nebo například psychologii se setkáváme s ritualizovaným chováním. 

Rituál v tomto smyslu funguje jako stabilizující prvek ve společnosti, pomáhá udržovat tradice a 

funguje jako tmel společnosti. Vytváří identitu skupiny a sociální vztahy mezi jednotlivci. 

Své místo má rituál i ve vztahu ke kultu, kdy v sobě zahrnuje předepsané normy pro vykonání 

obřadu.

Archaický člověk chápal každý svůj běžný úkon jako střet se světem svých předků. Postupem času, 

dochází k desakralizaci těch úkonů.

Van Gennep se zabývá tzv. přechodovými rituály, které dále dělí na pomezní, odlukové (pohřeb) a 

9 In: Velký sociologický slovník: H.Maříková,M.Petrusek,Alena Vodáková,Praha 1996
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slučovací (zasnoubení). Pomezními rituály chápeme ty, které jsou významné pro oddělení 

jednotlivých životních etap, jako je například rituál iniciační.10

Mutace11

Mutace má své kořeny spíše v genetice a biologii. V té znamená náhlou změnu v genotypu, která je 

dědičná. 

Přeneseně se používá jako obecný termín pro změnu, variaci, alternativu. 

Známá je i jako fyziologická změna hlasu během dospívání u chlapců. V tisku existují lokální 

mutace. Toto označení se používá například pro noviny se stránkou z dané oblasti.

Ve scholastické filosofii rozeznáváme mutaci substanciální a nahodilou.12 

Pokud dochází díky mutaci ke změně, důsledky jsou negativní nebo neutrální. 

Katarze13

Katarze je jako termín použita v Aristotelově díle Poetika. Definuje očistný účinek na diváka, pokud 

on sám podléhá nežádoucím vášním, je uspokojen hrou (tragédií) čili je „očištěn“ a neprahne po 

vášních reálných. Aristotelovou podmínkou pro katarzi je vyvolání afektu, kterým může být bázeň, 

strach, soucit nebo nadšení. Na toto pojetí navazují psychoterapeuti.

Sigmund Freud využívá tento pojem v souvislosti hledání vhodného způsobu na léčbu hysterie 

(společně s dr. Josefem Breuerem). Podmínkou této teorie je však existence nevědomých duševních 

pochodů. Díky katarzi se otevírá cesta do vědomí a dochází k vybití efektu. Společně s dalším 

rozvojem psychoanalýzy se katarze stávala nepříliš úspěšnou. Docházelo sice i nadále ke zlepšení 

stavu pacienta, ale metoda byla silně ovlivněna především vztahem pacienta a lékaře, díky velkému 

podílu sugesce. 

Postmodernismus14

Postmodernismus (též jako postmoderna) je širokým a velmi často kontroverzním pojmem. 

Mnohokrát dochází k jeho špatné interpretaci a jeho nadužíváním dochází k vytrácení původních 

přestav o tomto způsobu myšlení.

10 Přechodové rituály:Arnold van Gennep,Praha 1997
11 In: Velký sociologický slovník: H.Maříková,M.Petrusek,Alena Vodáková,Praha 1996
12 In: Filosofický slovník:G.Durozoi,A.Roussel
13 In: Filosofický slovník:G.Durozoi,A.Roussel
14 In:Texty k postmoderně II,Praha,2001
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Postmoderna je často vykládána jako způsob života či životní styl, často bývá reprezentována 

autory jako Jean-Francois Lyotard , Jacques Derrida Michel P. Foucault aj. . Smysluplnost pojmu je 

často čerpána z odvětví umění jako je architektura, fotografie, výtvarné umění nebo film. 

V první řadě postmodernismus reaguje na vyčerpání kultury moderny. Euroamerická společnost 

reviduje a reformuje kulturu i společnost, protože v době informačního rozvoje potřebuje mít nový 

popis nastalých změn. Tato společnost se tedy zasazuje o naplnění moderny, ovšem v jiném 

sociokulturním prostředí a za využití jiných nástrojů. 

Diskurz postmoderny se objevuje v kontextu vyjádření konce euroamerické kultury a vyjádření 

stavu krize obecně. Používá ho A. Toynbee v roce 1947.  Irwing Howe pak ve studii Mass Society  

and Postmodern Fiction z roku 1959 pomáhá prohlubovat tento pojem. K největšímu rozmachu 

teoretického ukotvení postmoderny dochází v sedmdesátých letech dvacátého století (např. J.-F. 

Lyotard), od té doby můžeme hovořit o pojmu více či méně etablovaném. 

Postmodernismus se vzpírá racionalizaci a univerzilaci v kultuře. Na rozdíl od moderny zohledňuje 

doposud přehlížené přístupy a pracuje s distancemi jako je neevropská a evropská kultura, 

přítomnost a minulost, část a celek. 

Hranice postmodernismu se nacházejí až za hranicí celku. Upřednostňuje tak pluralitu, jinakost, 

staví se proti všem formám totalizace. Zříká se centrismu a vychází vstříc rozptýlení. Díky tomu 

dochází ke krizi dominantního pojmu moderny – subjektu. Subjektivita se rozptyluje v novém 

komunikativním paradigmatu. 

Jacques Derrida používá pojem dekonstrukce v souvislosti s dekonstruováním pojmu metafyziky 

jako stěžejního proudu západního myšlení. Do popředí se po transcendenci dostává transgrese a 

pojem tedy nesměřuje „pouze“ k překročení, ale k tomu, co má být překročeno – k definici vnějšku 

a vnitřku. Dekonstrukcí Derrida zkoumá hloubku struktury textu, na povrch se tak dostává to, co je 

v textech zapomenuté či přesunutu do pozadí. Uvolňuje tak jazyk ze zavedených významových stop 

a odsunuté významové prvky jsou rehabilitovány. 

J.-F. Lyotard se kriticky staví proti metanaraci (vyprávění velkých příběhů jako způsobu 

legitimizace – např. Ve filosofii, právu, ekonomii,..). Teprve rozložením metapříběhů může 

vzniknout pluralitní diskurz postmoderny. Velká vyprávění svým příklonem k totalizujícímu modelu 

vědění selhaly a přestávají nemohou zůstávat zdrojem legitimity vědění. Z těchto poznatků vychází 

postmoderní teze, podle které každý kontext komunikace generuje svá kritéria a tyto kritéria 

legitimují. 

Postmodernismus se též zabývá otázkou přítomnosti a vytváří tak nápor na hranice myslitelného. 

Realita se stává relativní a je nutné vynalézat náznaky myslitelného, které již nemůže být 
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prezentováno. 

Postmoderní společnost

  Postmoderní člověk si je vědom nestabilnosti a mnohoznačnosti i absurdnosti světa. Opět se tak 

zašíná vztahovat k duchovnu. Dochází k mísení posvátno a profánního, dochází k znovuoblíbení 

záliby v mýtech. Hranice jsou uvolněny a nedochází již k hiearchizaci v umění. A tvorby podle 

„starých“ pravidel. Do popředí se dostává paradox a hybridizace. Funkcionalismus je kritizován a 

místo funkce jakožto určujícího prvku formy se jím stává idea. 15

Idea postmodernismu se lépe charakterizuje na základě kulturních pojmů (než sociálních). Některé 

prvky moderní společnosti jsou stále velmi patrném (např. Globální finanční trhy s jednotnou 

logikou). Postmoderna se tak spíše vyjadřuje k duchu doby a ke kulturním trendům. Ty jsou 

především charakterizovány nestálostí, pomíjivostí a nelogičností. 

Masová media, pod která spadá i film, oslovují mnohočetné publikum. Už pojem masy je spojován 

s komerčností, novostí ale zároveň rychlou pomíjivostí. V rámci postmoderního myšlení, ale 

masová média v sobě skrývají mnoho prvků tohoto myšlenkového trendu. Dříve očerňovaná 

komercializace se staví do popředí a tolik uctívané „kvalitní umění“ a vážnost sdělení je 

označováno za buržoázní pozůstatek. Spíše než na rozum je v kultuře upřednostněn dopad na 

emoce. Postmoderní kultura se navrací k uctívání tradic a lokálních odlišností v rámci vymezení se 

jako jedinečná individualita.  I když postmoderní myšlení pomáhá propojovat různé sféry a pracovat 

v kontextu, sama žádný pevně daný smysl nemá. 16

Dnešní společnost je zkrátka považována za „jinou“. Modernita se změnila, ale označení se různí. 

Autoři a kritici společnosti používají přídomky postindustriální, postmaterialistická, post 

kapitalistická. Gilles Lipovetsky pak hovoří o nástupu hedonistické personalizace. Tehdejší 

dobyvatelská společnost s nadějí a vírou v technický pokrok je ta tam a technologický optimismus 

opadl (např. V kontextu se znečišťováním ovzduší, ozbrojení,..). Pohled do budoucnosti tak 

přestává být nadějným pohledek k zlepšení a pokroku, „ do světlých zítřků“.17

Donnie Darko jako součást filmové postmoderny

V tomto filmu je prakticky těžké se orientovat od začátku do konce. Vše se pohybuje na hranici 

reality a snu, nikde není vysvětleno, jestli je Donnie vážně příjemce „božského úkolu“ nebo 

15 In: Velký sociologický slovník: H.Maříková,M.Petrusek,Alena Vodáková,Praha 1996
16 In: Úvod do teorie masové kultury: McQuail Denis,Praha,2009
17 In: Éra prázdnoty: Lipovetsky, Gilles, Praha, 1998
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duševně nemocným chlapcem. Zkrátka a dobře nás režisér neustále udržuje v nejistotě v jakém 

prostředí se vlastně pohybujeme. Není proto divu, že se film často srovnává s dílem Davida Lynche, 

který je hlavním představitelem Zlaté éry postmoderního filmu , která udeřila v osmdesátých letech. 

Lynchovy filmy, a vůbec filmy tohoto ražení, rozhodovaly o tom, pro jaké publikum jsou nebo 

nejsou tyto filmy přijatelné. Posunuly hranice tam, kde nakonec děj filmu není jeho nejdůležitější 

složkou. Do filmu jsou vkládány symboly a sémiotické teorie, ve kterých je se nutno, pokud se 

budeme snažit snímky interpretovat, se orientovat. Film tedy můžeme chápat jako text, kde se divák 

neboli čtenář snaží pochopit, jak byl původní text zamýšlený a hledat si v něm i více interpretací. 

Z tohoto vychází například Umberto Eco. Podle něj jde ale o formální čtení, které nemá nic 

společného s psychikou autora. Ale i z tohoto hlediska hledání interpretací může dojít k tomu, že 

některé symboly špatně analyzujeme. Na druhou stranu díky symbolům nelze určit, která 

interpretace je správná , ale stále lze zjistit jaký je výsledek u diváka.18 Film tedy, podobně jako 

moderní výtvarné umění, vychází z relačních vztahů. Autor už nestojí nad diváky, ale 

prostřednictvím svého díla dává v šanc svou vlastní zkušenost, své myšlenky a asociace a je na 

samotném divákovi, co si z nich odnese popřípadě porovná se svou zkušeností. Co se týče filmů 

Davida Lynche je důležité položit otázku, do jaké míry jsou tyto filmy čitelné, tedy schopné 

interpretace a kdy už zachází za hranice našeho chápání a nám nezbývá, než na sebe jeho „hříčku“ 

nechat čistě působit.19

Postmoderní díla zpochybňují pravidla, na něž jsme se mohli doposud odvolávat. Díla z této doby 

narušují estetické i etické konvence a ignorují veškerá žánrová pravidla. Můžeme mluvit o 

vyčerpání a použití velkého množství narativních formulí. Kultura je konzumním  masovým 

průmyslem přesycena. Nezbývá než tyto modely bořit. (například Lyotard a jeho kritika meta-

narativních příběhů). Objevují se filmy, kde jsou zavedené společenské hodnoty zbořeny, protože 

sama společnost už jim nevěří. Útočí na náboženství, genderové role, rodinu apod.. Přitom, ale jiné 

řešení nenabízejí. Toto je patrné i na Donniem Darkovi a sociální sféře filmu. Obecně se dá mluvit o 

negativním přístupu až nihilismu, jak to nazval Baudrillard . Sám také napsal, že „…veškeré 

umělecké formy a funkce se vyčerpaly, vyprázdnily. Všechny možné limity byly překročeny. Jediné 

co zbylo jsou střípky, fragmenty. Hraní si s těmito střípky a fragmenty- to je postmodernimus.“20 Co 

se týče vysloveně filmového průmyslu, tvůrci nacházejí zálibu v bezobsažnosti, ironii, transformaci 

formálních staveb, kopírování, různorodosti rovin, nostalgii. Většinu těchto prvků nacházíme i u 

Donnieho Darka. Dalším znakem postmoderního filmu je odkazování se na citace a pokus o 

vytvoření intertextuality21, tedy něčeho jako „text v textu“, chápeme- li film jako text. Nelze ale 

18 In: U. Eco: O literatuře, Praha, 2004
19 Fischer, Robert: David Lynch -Temné stránky duše. Brno 2006

20 Cit.In: Simulacra and Dimulation: Jean Baudrillard, Michigan, 2006
21 In:Texty k postmoderně II,Praha,2001
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všechny filmy z této doby chápat jako umělecké, protože to co se dá považovat za umělecké a co 

nikoliv nebo co můžeme brát jako komerční je v této době velice sporné. Filmům je vyčítána 

záměrná snaha o nečitelnost a nepochopitelnost čímž si paradoxně získávají široké obecenstvo  kde 

se pomalu stírají rozdíly mezi tím „popkornovým“ a „artovým“. Corrigen tímto vysvětluje tvorbu 

kultu. Neochota nebo vůbec nezpůsobilost film číst vede k fascinaci nebo zmatení diváka. Vytváří si 

tedy okolo něj kult a pomalu se do filmu vciťuje.22

Je těžké odlišit filmy experimentální a komerční, nehledě na to, že se oba proudy mohou propojovat 

(viz Zběsilost v srdci). Filmový teoretik Andrzej Zalewski zavádí dělení na konzervativní a inovační 

proud . Zatímco inovační proud rozbíjí filmové významy, konzervativní proud se jich drží, je však 

novátorský v rovině technologie filmového světa.. Do inovačního proudu kromě Lynche můžeme 

zařadit i Petera Greenawaye, Jima Jarmusche, Lucca Bessona a další. Do konzervativního George 

Lucase, Ridleyho Scotta,…. V tomto proudu nalézáme filmy science fiction žánru, nebo filmy 

s retro tématikou. Ale i při tomto rozdělení lze těžko určit hranice. Důležitý je i konec filmu- zda-li 

se jedná o konec uzavřený a jasný či nikoliv.23

Film jako je Donnie Darko nastoupil až po této vlně (natočen 2001), tudíž vychází z prací a teorií 

toho, co již bylo zveřejněno a svým způsobem na ně navazuje a snaží se je překročit. Změnilo se i 

jejich publikum. Pro spoustu diváku jsou tyto „novější“ snímky srozumitelnější. A tak zatímco se 

David Lynch může odkazovat jen sám k sobě, „kultovní“ režiséři dnešní doby se snaží o překročení 

již překročených hranic, bohužel někdy na úkor kvality. Na snímky můžeme nahlížet jako na hru se 

symboly, žánry apod.. Filmy se podobně, jako ty lynchovy, zabývají pomezím mezi realitou a snem, 

imaginacemi, vzpomínkami. Například u novějších lynchových snímků( a neplatí to jen pro něj) je 

sledování filmů přirovnáváno k pozorování abstraktních obrazů. Ty jsou do jisté míry čitelné, ale 

pak se musí nechat „jen“ cítit.

Dnešní publikum těmito hříčkami unaveno a přeorientovává se na filmy jiných kultur. V současné 

době je patrný trend  například asijské kinematografie, která se k nám začala šířit poměrně nedávno. 

Nejdřív prostřednictvím festivalů, nyní se dostává do běžné distribuce.

Na film Donnie Darko se vztahuje spousta charakteristik ryzího postmoderního filmu24. Vycházím-li 

z faktu,  že jde o film natočený teprve nedávno,přeci jen si  myslím, že srovnání s Davidem 

Lynchem a jeho érou je na místě. Jedná se o film, o kterém nelze říct, že je pochopitelný ani zdaleka 

totiž není. Spadá už ale do doby, kde se všechny jeho přednosti objevily dávno před ním, proto 

místy může vypadat až vykonstruovaně.

22 K. Thompsonová, D. Bordwell: Dějiny filmu:přehled světové kinematografie, AMU, Praha,2007
23 In: Szczepanik, Petr: Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a 

audiovizuální kultury. Praha 2004
24 Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií, Praha 2006
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V současnosti je jistá „vykonstruovanost“ a nejednoznačnost ve filmech mladých režisérů oblíbená. 

Zmínit můžeme například Christophera Nolana, který po úspěšném celovečerním debutu Sledování 

na sebe výrazně upozornil snímkem Memento, originálně sestaveným příběhem bez časové 

chronologie.   

Darren Aronofsky se na scénu celovečerních filmů dostal pomocí snímku Pí, kde otázky 

existencionalismu mohou být skryté v matematických vzorcích. Depresivní atmosféra, která je pro 

jeho filmy téměř typická (Rekviem za sen) je srovnatelný s temnou  stránkou Donnieho Darka. 

Oba režiséři, stejně tak jako Kelly, se publiku i kritikům ukázali ve světle nové kinematografické 

naděje. Všichni tři zaujaly svým debutem a dodnes tyto snímky patří ke skvostům současné světové 

kinematografie. Na rozdíl od Kellyho, ale jak Aronofsky, tak Nolan , dokázali překročit svůj stín. 

Dodnes jejich snímky mají autorský rukopis, i přesto,že jejich rozpočet je stonásobně vyšší a ztrácí 

punc komornosti. Jsou ale důkazem toho, že i blockbustery určené masovému publiku nemusí být 

pouhou plytkou hmotou určené k okamžité konzumaci a zapomnění, ale  že svou formou dokáží 

zamaskovat nepříliš složitý obsah tak, že dokáží uspokojit i intelektuálnější část publika svou 

kvalitně odvedenou prací.  

23



4. Donnie Darko jako kultovní film

Definice kultu se odvíjí od chápání kultu jako vztahu mezi člověkem a bohem, případně symblem 

Boha, které vede k uctívání a opečovávání. Samotné provádění kultu se nemusí vztahovat pouze k 

osobě či symbolu, ale i například ke zvířatům a místům (jeskyně, svatyně). Pokud se daří kult 

udržet, dochází tak zpravidla díky vykonávání rituálů, jakožto způsobu upevňování (motlidba, 

oběť). 25

V přeneseném významu se dá kult aplikovat i na umělecká díla nebo například kult osobnosti (ať už 

politické či postavě v show- bussinesu). Kde tu ovšem dochází až v průběhu dvacátého století, ne 

bez přispění masového vzniku médií. 

Kultovním filmem tedy můžeme nazývat film, který nějakým významným způsobem na sebe 

upozornil, posunul dosud myslitelné hranice nebo  ovlivnil určitou skupinu lidí, nebo umělecký 

směr. 26 

Některé osobnosti nebo díla se stávají kultem ještě daleko předtím než se dostávají do oběhu. V 

devadesátých letech dochází k boomu kultovních filmů a snímky jsou tak často častovány v 

časopisech, novinách, billboardech nebo na titulní stránce přebalu od VHS či DVD. Dochází k 

vyprazdňování původního významu slova kult a pomalu se místy stává prázdným klišé. Jako pojem 

je kult najednou opět módní a lehčí na pochopení. I z tohoto důvodu je důležité se sledování kultu v 

umění i nadále věnovat.

Danny Peary za kultovní filmy považuje ty, kde se názory na jejich kvalitu diametrálně liší, 

zpracovávají kontroverzní materiály kontroverzním způsobem nebo jsou spojeny s kontroverzní 

postavou autora. Fanoušci kultovního filmu, ho zpravidla uctívají proto, že obsahují „něco“, co 

běžný divák nezachytí. Tím pádem se nedá hovořit pouze o klubových filmech, nebo filmech. Které 

neběží z jakéhokoli důvodu v běžné distribuci. Někdy si ale snímek, který je promítán ve velkém 

musí počkat na méně početné zaujaté publikum, které kolem něj zpětně dotvoří kult (např. Hvězdné 

války). 

Některé snímky na svoje fanoušky čekají z toho důvodu, že například již nejsou k sehnání. Kult se 

tedy vytváří, až přenesením je na jiné médium. Takovým příkladem může být Občan Kane, který 

byl sice v době svého vzniku velmi oblíben, k současnému divákovi se nemohl dostat, dokud nebyl 

reprodukován jako záznam VHS popřípadě DVD.27

25 In: Velký sociologický slovník: H.Maříková,M.Petrusek,Alena Vodáková,Praha 1996
26 In: Arbeit Marcel,Trušník Roman: Cult Fiction and Cult Film:Multiple Perspectives, Olomouc 2008

27 Tamtéž
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Filmový kult může být také definován jako neutuchající touha sledovat jeden snímek stále dokola, 

nacházet jeho schované významy a tyto nové poznatky sdílet s přáteli nebo v klubu. Bernaldo 

Bertolluci ve svém filmu Snílci zajímavě poukazuje na kultovost. Tři hlavní postavy (dva Francouzi 

a jeden Američan) se po večerech baví tím, že si navzájem přehrávají scény s filmů. Kdo neuhodne 

je „potrestán“ úkolem zejména intimního charakteru. Na tomto příkladu je zřetelná korelace mezi 

kultovním snímkem, pornografii či jinak vulgárním nebo přehnaně násilným, šokujícím tématem. 

Obecně kultovní filmy oplývají nejednoznačností žánrů. Nebo naopak striktním dodržením žánrové 

formy, popřípadě jejím převrácením (např. Limonádový Joe aneb Koňská opera). Většinou však 

charakteristiky, z kterých se kult rodí, jsou definovány jako obskurnost, obscénnost nebo věda. Tedy 

něco, co se obtížně vysvětluje nebo zachycuje. 

Nelze tedy jednoznačně říci, jestli je kultovním film kvalitní či nekvalitní. Kult nemá co dělat s 

rozhodnutím a potvrzením „dobrého“ nebo „špatného“ filmu. Z jistého důvodu našel zalíbení u jisté 

části populace. Publikum potřebuje být během promítání se snímkem více emocionálně spjato než 

je u běžné filmové projekce určené zejména pro čistou zábavu. 

Jedním z takových prvních kultovních režisérů je Edward D. Wood a jeho snímek  Plán 9 z vesmíru. 

V sedmdesátých letech se zas vytvořilo kampusové hnutí k uctívání tzv. Půlnočních filmů. Zde se 

promítaly (o půlnoci) snímky, které u běžného publika propadly, nezapadaly do běžného programu 

kin, nebo měli problémy s cenzurou. Mezi jimi jsou legendární The Rocky Horror Picture Show, 

Mazací hlava nebo Růžový plameňáci (první snímek, kdy režisér donutil herce sníst opravdový psí 

exkrement). Atmosféra během těchto promítání byla neopakovatelná. Lidé ještě před samotným 

začátkem opakovali dialogy z filmů, na představení chodily v kostýmech, demonstrovali jednotlivé 

scény a i při projekcích hlasitě komentovali dění na plátně nebo vytvářeli v sále atmosféru příběhu 

(házení rýže během svatby v Rocky Horror Picture Show).28

Během osmdesátých a zejména devadesátých let minulého století pojem kultovního filmu zmasověl. 

Mezi nejznámějšími snímky patří Blade Runner nebo později pak snímky Quentina Tarantina, 

zvláště pak Pulp Fiction. V souvislosti s tímto snímkem bych ráda upozornila na další známku 

kultovosti snímku. Dialogy a úryvky ze scénáře se stávají součástí běžné mluvy. S podobným jevem 

se můžeme setkat i v české kinematografii (např. dialogy z filmu Samotáři, Knoflíkáři,..).

Zvláštní odnoží je kult seriálů, jakožto specifického žánru audiovizuální kultury. Seriál Star Trek si 

vydobyl fanouškovskou základnu takovou, že ani některé kultovní filmy ji nedosahují. Zarytí 

fanoušci zvaní „trekies“ se pravidelně scházejí v kostýmech svých oblíbených národů, ke kterým 

cítí příslušnost a během srazů se pohybují v jakých si „alternativních“ světech. Během nich 

28 In: K. Thompsonová, D. Bordwell: Dějiny filmu:přehled světové kinematografie, AMU, Praha,2007
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vytvářejí své vlastní příběhy, předělávají již napsané nebo aplikují filosofii seriálu na jiná díla.29 

Podobně jako scifi Star Trek se stal kultovním komediální i seriál Červený trpaslík, který pracuje s 

teorií časového paradoxu a cestování časem. V devadesátých letech si srdce milionů fanoušku získal 

americký komediální seriál Přátelé, který nemá co dělat ani se scifi rovinou ani s nejednoznačnou 

interpretací. 

V dnešní době se idea kultovních snímků pomalu vytrácí. Podle některých teoretiků k tomuto 

dochází zejména vlivem masového rozšíření televize, video a DVD přehrávačů a internetu. Film 

ztrácí svůj punc originality a rituál „vidět film v kině“  se vytrácí, vzhledem k možnosti shlédnou 

film z pohodlí domova smysl. Kultovní filmy fungují pokud se dají sdílet se stejně naladěnou 

skupinou jedinců. Rozvojem massmedií se ale skupiny stahují do své soukromé sféry z té veřejné. Z 

orientovaného publika se generuje nový pojem fanoušek, doposud známý jen ze sportovního klání. 

Zvláštním způsobem vyjádření fandovství jsou možnosti v rámci sociálních sítí.30 Tam kde dříve 

byla „nutnost“ přijít do kina v kostýmu a sdílet film přítomně v sále se otázka toho, zda budu či 

nebudu fanouškem stává otázkou jednoho kliku. Přitom data z těchto sítí jsou vesměs neobjektivní, 

protože je využívají i jedinci, kteří snímek (literaturu,obraz) v životě neviděli (ovšem je to 

nedokazatelné) a žádnou příslušnost k dílu nepociťují. Podobně je tomu tak s vyjádřením k 

příslušnosti například nošením oblečení se speciálním potiskem. Tričkem s názvem mé oblíbené 

kapely dávám najevo, že jsem jejich fanoušek. V dnešní době se rozmáhá nezáměrné nošení těchto 

symbolů fandovství. Mnoho lidí nosí například trička s podobiznou Che Guevary bez toho, že by 

vůbec věděli o koho jde. 

V poslední době se též rozmáhá „škatulkování“ snímků. Vyšlo několik publikací s manipulujícími a 

demagogizujícími názvy jako 101 filmů, které musíte vidět než zemřete, 50 nejlepších scifi,...Otázka 

příslušnosti ke kultu se tak stává sociálním statusem. Nevidět popřípadě neznat film, autora nebo 

herce se stává negativním jevem („tys to jako neviděl,jo?“) hodným k výsměchu. Přesto naštěstí 

první poblouzněné ze sítí typu Facebook pomalu opadá a jedinci se postupně (možná z nostalgie) 

opět začínají shromažďovat na specializovaných festivalech, ve filmových klubech, v kavárnách s 

promítáním nebo v partě doma, aby společně snímek shlédli.

K problematice kultu a masové kultury se vyjadřuje i Umberto Eco, který zavádí pojmy masscult a 

midcult.31 Masscult reprezentuje masovou kulturu nižší úrovně, má obrovskou sílu a tendence 

strhávat třídní hranice a kulturní tradici. Apel na estetické projevy a vkus rezignoval, masscult 

ovšem svou masovostí vytváří pospolitost kultury. Midcult se v tomto ohledu chová jinak a Eco ho 

29 Například během jednoho takového srazu byl vytvořen předělaný příběh filmů Císařův pekař a Pekařův císař na 
Praporčíkův poručík a Poručíkův praporčík.
30 In: McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Praha, 2009

31 In: Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha 1995
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nazývá výsledkem „ korupce vysoké kultury“. Podléhá požadavkům masscultu ovšem zážitek 

„kamufluje“ jako vysoký a výsadní. (např. Stařec a Moře). Eco se k otázce kultu vyjadřuje v rámci 

své teorie kýče. Kýč masové kultury napodobuje efekt napodobení, naopak avantgarda, jakožto 

umění, napodobuje napodobování.32

Donnie Darko do těchto teorii kultovních filmů a vytváření kultu zapadá. Žánrově není přímo 

vyhranění, proto nechává dostatečný prostor pro svou vlastní interpretaci popřípadě hledání té 

správné. V rámci filmu Richard Kelly napsal knihu Filosofie cestování časem, která může být 

chápána jako výkladová Bible děje. Film navíc obsahuje nespočet odkazů a citací, které se dají 

odhalit pouze častým díváním se na něj. Donnie Darko tedy umožňuje ustavičně nacházet něco 

nového.

Charismatická leč problémová postava Donnieho zas pro některé fanoušky může být nějakým alter- 

egem. Je natolik roztřištěná, že u mladých lidí může vzbuzovat tendence identifikace s hrdinou.

V minulosti se například davy identifikovaly s ústřední postavou knihy Johanna Wolfganga von 

Goethe Utrpení mladého Werthera a počet sebevražd rapidně stoupl. 

Společně s filmem se dají zakoupit i produkty merchandisingu, jako jsou malé postavičky králíka 

Franka, trička s nápisem a podobně. Vzniklo mnoho webových stránek, kde se fanoušci k filmu 

vyjadřují, interpretují ho nebo případně vymýšlejí alternativní povídky (www.fanfiction.net).  

Donnie Darko je některými kritiky i diváky označován za kýč. Je mu vytýkána složitá forma na 

úkor obsahu, vykonstruovanost a překombinovanost. Většina ho ovšem uznává, i když zdaleka ne 

všichni jak kult. 

Odpověď na otázku co dělá filmový kult kultem není jednoznačná. Mnoho filmů se kultem stává až 

„stářím“ (zde je příhodnější označení „legendární film“). K dalším teoriím může patřit přesycenost 

publika standardními příběhy, běžnou produkcí. I když hranice mezi kultovním komerčním a 

nekomerčním filmem je jen těžko definovatelná.

32 Tamtéž
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5. Psychologická rovina: Donnie Darko jako podobenství dospívání

V této části se pokusím podívat na Donnieho Darka pouze jako na psychologické drama o 

nesnázích svérázného chlapce v době dospívání. Sociální rovina zde figuruje pouze jako podpůrná, 

k dokreslení prostředí, které má jistě svůj podíl na utváření osobnosti. Mysterióznost scifi zde může 

fungovat pouze jako metafora nebo podobenství.

Hlavní postava Donald (Donnie) Darko, žije se svými rodiči na předměstí městečka Middlesex. Na 

první pohled jde o harmonickou relativně pokrokovou (ve výchově) a benevolentní, dobře 

situovanou rodinu. Donnie je jako prostřední syn mezi dvěma sestrami. Během filmu jsou zmíněny 

jeho minulé prohřešky (zapálení opuštěného domu) a jeho očividné psychické problémy explicitně 

vidíme na sezeních s terapeutkou.

Puberta a dospívání jsou obecně životní etapy každého jedince. Jejich průběh je většinou spojen s 

obdobím disharmonie a problémovostí. Jejím typickým projevem je tzv. vulkanizmus, zpravidla se 

projevující prudkými změny nálad, přehnanou aktivitou, podrážděností. V tomto období si jedinec 

vytváří novou identitu. Projevují se první známky pohlavního dospívání. O pubertálním jedinci se 

většinou hovoří jako o tom, „co neví, co chce“. Obvykle něco jiného myslí, chce a dělá. 

Po batolecím období je puberta některými nazývána jako druhá fáze vzdoru. Pubescent se snaží 

vymanit se z vlivu rodičů a vydobýt si (a upevnit) své postavení mezi vrstevníky. Poprvé také 

začíná navazovat kontakt s osobami opačného pohlaví. To, jak je přijat u svých vrstevníků výrazně 

ovlivňuje jeho sebehodnocení a další vývoj. Jedinec se postupně stává individualitou a zapojuje se 

do procesu socializace. 33

Hlavním znakem takovéhoto jedince (i Donnieho Darka) je rozpolcenost. Postava přestává být 

dítětem, odmítá, abz s ním tak bylo zacházeno, ale nehodlá zapadnout do šedého stereotypu světa 

dospělých. Stojí tedy stále na hranici. 

Poprvé se také ustanovují žebříčky hodnot, člověk je v tomto věku schopen morálních soudů. Je 

nutné, aby si osvojoval mravní i společenské normy. Dostává se do věku, kdy jejich nerespektování 

může přinášet sankce. Poprvé začíná brát v úvahu závazky vůči společnosti a je si vědom, že 

některá jeho rozhodnutí mohou mít vliv na jeho budoucnost. Dochází ovšem stále k podceňování 

některých procesů a nedomyšlení fatálnosti situací. 

Psychickým vývojem a inteligencí se zabývá i Jean Piaget. Pro něj je myšlení konstruktivní 

aktivitou, kterou je nutno chápat v kontextu celého vývoje. Inteligence je pružným faktorem 

33 In: Macek, Petr: Adolescence, Praha, 2003
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pochodů, které se v nedokonalé podobě objevují i v instinktech. Pubertální jedinec se podle Piageta 

nachází ve čtvrté etapě vývojové fáze myšlení (od dvanácti let). Je schopen formálních operací, 

spoléhá se na sílu vlastního úsudku. Toto stádium nevzniká náhle ale postupně. Jedinec je schopen 

náročnějších operací, myšlenkových kombinací. Toto umožňuje nový způsob morálního 

hodnocení.34 

Pubescent se obrací sám k sobě, k svým vlastním pocitům a myšlení a dívá se sám na sebe jakoby 

zvnějšku. Vývoj inteligence je ovlivněn i společenským životem. Inteligenci formuje zejména 

jazyk, intelektuální hodnoty a kolektivní logické normy. 

 Donnie Darko tedy  nemusí být ani hrdina, který zachraňuje svět před zkázou ani nemusí bojovat 

proti zaběhlé byrokracii. Může být úplně normálním dospívajícím klukem,který zrovna přichází o 

svou skořápku nevinnosti. Přestává být dítětem, a sám sebe si začíná uvědomovat v kontextu jiných 

vztahů. Přechází z jedné fáze do druhé. Sám má pocit výjimečnosti, což v tomto období bývá časté. 

Během „Poetry day“ čte svou báseň končící „…vrátí monstra zpět pod zem a bude o nich vědět jen 

on, protože je Donnie Darko“. Tuto pasáž je možné vysvětlit ve všech rovinách filmu. Nemusí však 

znamenat nic jiného než, že Donnieho jeho proměna děsí a snaží se s ní všelijak bojovat. Jde tedy o 

to,  jak postavu hlavního hrdiny chápeme. V tomto kontextu, můžeme děj filmu brát jako příběh o 

dospívání, revoltě vůči dospělým a objevení první lásky. Donnie prochází složitým obdobím 

bolestného dospívání. Ve své podstatě nám hlavní hrdina může připadat jistým způsobem narušený. 

Ve filmu je zmínka o jeho prohřešcích z minulosti. Vlastní matku nazval krávou a u rodinné večeře 

rozproudil vulgární sourozeneckou hádku. Kvůli svým „problémům“ vycházet s ostatními 

navštěvuje psycholožku, která jako postup pro léčbu problémového mladíka volí hypnózu. 

Vzhledem k fiktivnímu kamarádovi Frankovi, o kterém Donnie mluví, stanoví diagnózu paranoidní 

schizofrenie, která se projevuje denními halucinacemi. Přesto se, díky prodloužené verzi, 

dozvídáme, že prášky, které by měl Donnie brát, jsou vlastně placebo.

I když má Donnie Darko nálepku problémového teenegera. Ve spoustě věcí je daleko uvědomělejší 

než jeho vrstevníci a vyčnívá mezi nimi díky své inteligenci.  Ve skupině není středem pozornosti, 

alespoň ne záměrně, přesto je uznáván jako přirozená autorita. Na rozdíl od většiny je daleko 

citlivější a vnímavější k ostatním ( obrana Cherity Chenové). Proti ostatním se tedy staví do pozice 

uvědomělého, problémy se nezabývá povrchně,  ačkoli na druhou stranu místy může působit jaksi 

„přechytrale“. Otázkou je,  jak se sám v sobě vyzná on. Na jednu stranu se snaží od sebe všechny 

odehnat, přitom jediné po čem touží – a nejen on, je, aby ho měl někdo rád. Při jednom sezení u 

psycholožky lékařce vypráví rozhovor s Robertou Sparrow, kde mu řekla, že každý živý tvor na 

Zemi zemře sám. A to je to, co ho děsí. Být sám, zůstat nepochopený. 

34 In: J. Piaget: Psychologie inteligence, Praha 1966
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Celý snímek tedy může být tedy chápán jako metafora dospívání a iniciačního rituálu. Principem 

ritu je ukončit jednu část života tím, že způsobíme rituální smrt, aby se mohlo zrodit něco nového. 

Na své cestě má průvodce, který postavu zásobuje podněty, ale jinak do samotné proměny 

nezasahuje. Hrdina prochází svou cestou přes překážky, které postupně odstraňuje. Upevňuje si 

hierarchii hodnot, aby nakonec mohl dosáhnout očištění a nechat jednu etapu svého života za sebou. 

Metafora cestování časem tu tedy funguje pouze jako nadnesení tématu dospívání. 

V hodně přeneseném významu iniciačního rituálu může být takovým projevem šikana. Donnie i 

Gretchen jsou takovému jevu ve škole vystaveni. Nakonec se mu ale staví tváří v tvář a sám je tím, 

kdo „zasadí ránu“

Donnieho charakter se v průběhu filmu mění. Nejdříve se projevuje jako nevyrovnaný, narušený a 

konfliktní chlapec. Rozdmýchává zbytečné hádky, snaží se přesvědčit ostatní (a sám sebe) o svém 

vlivu. Postupně se ale začíná stávat tolerantnějším, zajímá se o jiné věci, nachází vztah, který 

korunuje fyzickým splynutím, urovnává vztah s rodiči a celkově se stává dospělejším a 

uvědomělejším.

Denní halucinace nemusí nutně znamenat reálné halucinace schizofrenního člověka. Mohu být jako 

přirozenou obranou a útěkem z vnější reality do vnitřního světa. Pokud chápeme Donnieho 

dospívání jako strastiplnou cestu, denní halucinace mají uvolňovací funkci a dodávají sílu na 

zvládnutí obtížných úkolů.35

Ve filmu se objevuje několik scén, kdy hrdina sám sebe sleduje v zrcadle, případně sám se sebou 

vede konverzaci. Na rozdíl od dětí je schopen rozeznat svůj celistvý odraz. Pokud jedinec v této 

fáze uvěří, že jde o  jeho reprodukci, začíná vstupovat do stadia sociální reality. Hrdnina již ale 

nesleduje jak vypadá, ale dívá se na sebe, na to jaký je. Sleduje sám sebe z vnějšku. Zrcadlo se tedy 

stává jakýmsi médiem projekce jeho vlastních pocitů. 36

Agresivita u Donnieho Darka není obrácena vůči ostatním lidem, ale spíše útočí na systémovost. 

Může být projevem anarchizující tendence u pubescentů časté. 

I díky této rovině je občas snímek Donnie Darko charakterizován jako teenegerský snímek ze 

střední školy (objevil se v žebříčku 50 nejlepších filmů z prostředí střední školy37). Vzhledem k 

rebelující povaze hlavního hrdiny, který v podstatě „nemá důvod“ se nabízí srovnání s generační 

klasikou Rebel bez příčiny popřípadě s Na východ od ráje. V obou filmech hlavního hrdinu ztvárnil 

James Dean – symbol revoltující mládeže v padesátých letech. 

V současné kinematografii je motiv problémového teenegera také velice častý. Gus van Sant si 

35 In:Plháková, Alena: Učebnice obecné psychologie. Praha 2008
36 In: Imaginární, symbolické, reálné: Petra Hanáková, www.cinepur.cz
37 Zdroj: www.imdb.com
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tento motiv vybral ve svém filmu Paranoid Park. Zde se objevuje postava Alexe, který se musí 

vypořádávat s rozchodem rodičů, sexuální přitažlivostí a vlastní rozpolcenosti na pozadí tragédie a 

podezření z trestného činu vraždy. Motiv vraždy u relativně klidného mladíka z fungující rodiny se 

objevuje i ve filmu Svět podle Lelanda režiséra Matthew Ryana Hoge.
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6. Sociální rovina: Donnie Darko jako obraz americké společnosti na konci osmdesátých let

Snímek může být chápán i jako sociální drama. Ukázka americké společnosti sklonku osmdesátých 

let, kdy končí tvrdý konzervatismus prezidenta Regana a pomalu se společnost začíná rozvolňovat. 

Režisér se kriticky staví k mýtu Amerického snu i k silnou komercializaci veřejného prostoru, která 

je na první pohled z jeho satirujizicího stylu patrná.

V kontextu společnosti může být Donnie Darko i jedincem bojujícím proti systémovost, proti 

zavedeným žánrům a normám. Jeho přestupky z minulosti mu nechávají těžko odstranitelnou 

nálepku mladého delikventa.

Skoro celá osmdesátá léta jsou ve znamení Reaganismu, tedy konzervatismu spojovaný zvláště s 

jeho „kolaborací“ s Margharet Thatcherovou. Ronald Reagan byl za sebou dvakrát zvoleným 

prezidentem od roku 1981 až do roku 1989, kdy na jeho místo nastoupil George W. Bush st., 

kandidát za republikány. Sociální konzervatismus jako dominantní víra v Americký politickéhý a 

kulturního život se postupně rozvolňoval. Americká vláda vysílala vojska do zemí s autoritářskými 

režimy a postupně je sesazovala (Argentina, Brazílie,..) . Reagaova doktrína vyjadřuje podporu s 

antikomunistickým a antisovětským hnutím. Nejvíce se upletnila v Nikaraguji nebo Afgánistánu. 

Obecně antikomunistické nálady jsou typicke pro celá osmdesátá léta. Na jejich konci vrcholí 

studená válka pádem železné opony. Světem se nese duch demokracie. V politice se začíná poprvé 

silně projevovat politická korektnost a menšiny se dostávají do popředí zájmu. Na kandidátce na 

prezidenta byl mezi demokratickými kandidáty také afroameričan reverend Jesse Jackson. 38

Dochází k postupnému odtabuizování homosexuality a snahy o osvětové řešení kvůli nové chorobě 

Aids (v té době považovanou za nemoc homosexuálů). V televizi se objevují seriály a sitcomy 

speciálně zaměřené na afroamerické obyvatelstvo (Cosby show)

Během osmdesátých let dochází k informačnímu a technologickému vzestupu, pracuje se s 

internetovými sítěmi, počítače se dostávaly k běžným spotřebitelům. Poprvé se objevují i soukromé 

mobilní telefony. Rozmáhá se průmysl výroby počítačvých her a konzolí.

Obecně vzato americká kultura zmasověla. V osmdesátých letech se výrazně mění programy 

televizních stanic. MTV začíná vysílat 24 hodin denně videoklipy, americký fenomén Oprah 

Winfrey získává svůj vlastní pořad. Rozmáhá se také tendence seriálů a soap oper. V roce 1987 se 

na televizní obrazovky poprvé dostává scifi seriál Star Trek a v hlavním vysílacím čase se pouští 

38 In:American History in the USA: Geography and society: Berka, miroslav, Brno, 2002
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seriály Dallas a Dynastie.39

V hudbě si své místo kromě tradičního disca osmdesátých let našel i heavymetal, hip hop a rapová 

hudba. 

Masový rozkvět aerobiku a domácího cvičení doma před televizí výrazně ovlivnil i „elasťákovou a 

leginovou“ třpytivou módu.

Typická komerční kultura spíše jedince unifikuje. Kdo vystupuje z hlavního proudu, získává 

nálepku alternativy a je „vydělen“ z davového kolektivu. Přesto se v té=to době rodí mnoho 

subkultur.

Přesto, že dochází k rozvolňování a nástupu nových tradic, společnost konce osmdesátých let je 

stále ještě nedůvěřivá. Začíná využívat nových vymožeností, ale nemíní k tomu uzpůsobit i své 

myšlení. Hudba i populární kultura se stávají předmětem generačních sporů. 

V celém tomto kontextu můžeme chápat i děj Donnieho Darka. Děj filmu se odehrává na podzim 

roku 1988 ve fiktivním městečku Middlesex ve státě Virginia těsně před prezidentskými volbamy. 

Na scéně jsou již jen dva kandidáti Michael Dukakis za demokraty a George W. Bush za 

republikány. . Tedy v době doznívajícího neokonzervatizmu  Ronalda Reagana. Hned na začátku 

jsou zmíněny blížící se volby.  Elizabeth, Donnieho sestra, je rozhodnuta pro Dukakise, z čehož její 

otec není nadšen. Volby nakonec vyhrává George W. Bush, spojován s ukončením Studené války. 

Konec osmdesátých let je pro Spojené státy přelomový. Hroutí se soustava starých a zaběhnutých 

systémů, začínají nové. Ve filmu se objevují tradiční atributy, například znějící americká hymna, 

záběry na americkou vlajku apod.. Donnieho lze chápat jako postavu vybočující z toho, co spousta 

lidí pokládá stále za standardní. I jeho poslání, zacyklit „tečný“ vesmír a vrátit zpět primární, 

můžeme chápat jako metaforu, končí jedno začíná nové, kde jsou všichni spokojenější a svět je 

zachráněn. Celý film je v podstatě laděn kriticky vůči systémovosti ve školství nebo spíše 

systémovosti jako takové. Donnie se proti ní snaží bojovat rebelií. V podstatě dělal pravý opak toho, 

co měl. Nebral prášky ač je měl předepsané, vytopil školu a zasekl sekeru do hlavy maskota školy 

(další útok na zaběhlý symbol), zapálil dům a objevil tajemství duchovního guru městečka. Ve filmu 

není jediný. Například profesorka angličtiny Pomereyová, zadává četbu povídky Grahama Greena, 

Ničitelé. Její motiv se ve filmu několikrát objeví. Je osočena profesorským sborem za nabádání 

studentů ke čtení „nebezpečné“ literatury,. (která je podněcují k trestným činům). Nakonec o místo 

přichází, protože nevyhovuje systému. Odchází (americká vlajka v krabici), na tabuli nechává nápis 

„cellar door“ coby nejkrásnější sousloví v anglickém jazyce. Donniemu očividně dává prostor pro 

vyjádření svých pocitů i názorů přesto, že většinou jsou považovány za buřičské. Je si víceméně 

39 In: Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií, Praha 2006
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blízká se spolužačkou Donnieho mladší sestry Cheritou  kolektivem odvrhovanou dívku, která 

obdivně vzhlíží k Donniemu. Nelze si nevšimnout podobnosti obou žen, přičemž jedna v druhé vidí 

podobnost se sebou samou. Profesor fyziky Monnitoff Donnieho motivuje ke studiu cestování 

v čase. Opět věci, která je zatím „zapovězená“ a sám se zmiňuje o tom, že již tím, že o tom mluví 

riskuje ztrátu místa. Donnieho nová přítelkyně  přichází taktéž z ne zrovna obvyklého prostředí a i 

způsob jejich setkání je netypický (pozdě příchozí Gretchen si má vybrat nejroztomilejšího 

spolužáka a k němu přisednout). Dá se tedy říct, že všechny nekonformní a vybočující postavy ve 

filmu  spolu drží a navzájem si pomáhají popřípadě čelí společným „nepřátelům“ a vyznavačům 

doznívajícího, leč zuby nehty se držícího,  systému. Jejím představitelem není jen ředitel školy. 

Kitty Farmerová je jednou z učitelského sboru, hájící práva matek- učitelek a ostře vystupující proti 

novým metodám. Sama ale působí spíše hystericky a i díky tomu se uchyluje k rádoby osvětovým 

videokazetám  Jima Cunninghama. Ten ve svých vystoupeních propaguje zbavení se strachu, přitom 

sám působí nanejvýš pokrytecky. Díky vývoji jeho postavy ve filmu je jasné, že zdaleka nežije 

podle jím propagovaných hodnot. Režisér v této sféře zaujal kritický až ironický postoj. Vše vypadá 

na první pohled komicky a zveličeně (viz tklivé příběhy na Cunninghamových videokazetách). 

Donnie tu opět vystupuje jako hrdina, který se nemíní tomuto trendu poddat. Dokazuje to  při 

hodině Kitty Farmerové (označení na ose Strach- Láska) po shlédnutí videokazety nebo i při jeho 

živém vystoupení. Procítěné vystoupení Cherity Chenové se dostává zase do pozadí disco tance 

v podání Třpytivého pohybu ( lze brát jako počátek aerobic mánie). Americký sen se tu ocitá v krizi, 

na druhou stranu nastupuje Amerika, tak jak ji má dnes většina lidí zafixovanou- masová a 

konzumní.

Richard Kelly se tu projevuje jako autor – cynik. Tento film je často nazýván Satirou z předměstí. 

Na první pohled poklidné a krásné americké předměstí s bílými ploty, je uvnitř shnilé a zkažené. 

Kelly tento paradox ukazuje s krutým výsměchem.

Motiv revoltujícího jedince vůči společnosti nacházíme často ve filmech Miloše Formana. Asi 

nejvíce jo toto téma patrné v jeho Přeletu nad kukaččím hnízdem (i v jeho knižní předloze Kena 

Keseyho Vyhoďme ho z kola ven). 

Téma rodinného života v Americe v osmdesátých letech z pohledu teenegerů zpracovává i Ang Lee 

ve svém dramatu Ledová bouře. Nebo Robert Redford v komorním příběhu Obyčejní lidé (za což 

získal Oscara).

Prohnilost a iluzorní idylu života na předměstí v poslední době věrně ztvárnil Sam Mendes ve filmu 

Nouzový východ.
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7. Filosofická rovina: Donnie Darko mezi dvěma světy

Celým příběhem jasně prostupuje motiv mýtu. Tvorba mýtů je prvním předfilosofickým přístupem 

k tomu, jak vnímat skutečnost. Mýty jsou tedy spíš vyprávěním nesoucím zcela specifické znaky. 

Nejsou tvořeny jednotlivcem, nýbrž společenstvím. Je výsledkem kolektivní práce.  Důležité na 

pochopení mýtu není forma, ale narativní jádro – tedy to, co je vyprávěno. Teorie mýtu jako 

vyprávění prostupuje celou historii lidstva a je patrná především v umění. 

Mýty mají pro společnost velký význam, protože pomáhají pochopit svět, dávají smysl a jistým 

způsobem přinášejí řád do společnosti. Existence archaického člověka je spojena s výkonem 

posvátných úkonů. Ty nabývají reality, když reprodukují nějaký příklad, který má jádro v mýtu. 

Archaický /mytický člověk pak vykonává to, co předtím vykonávali jeho předci. Reality nabývá 

každý předmět, který má přímou souvztažnost s posvátným, nebeským příkladem 

(chrám,...)Činnost, která má pro archaického člověka smysl je chápána jako obřad. Postupem času 

však dochází k desakralizaci a úkony se staly profánními.40

Každá kultura používala svoje zvláštní dělení času, které bylo zpravidla odvozeno od výkonu 

rituálů. Všem společenstvím je společné ukončení jednoho časového období a začátek nového. 

Jedná se o jakési nové stvoření, Nový rok je znovupočetím času, tj. Opakováním kosmogonie. 

Chaos přechází v Kosmos. Když dochází k opakování aktu Stvoření, je umožněno mrtvým, abz se 

vrátili do života. Konec roku je interpretovatelný jako konec světa. Motivy věčného návratu i konce 

světa převzal i antický svět. Smyslem věčného návratu je anulace nezvratnosti doby. Motiv 

apokalypsy, konce světa, je častým základem mýtů. 41

S konceptem racionálního obrazu světa přichází i kritika mytických představ i kritika a zavrhování 

polyteismu. Dnes se myšlenka lineárního vývoje od mytického k logickému vyvrací. I pro náš 

každodenní svět je prostoupenost mýty důležitá. Stejně na to upozorňuje Roland Barthes. Historky, 

které se vyprávějí poskytují naději a útěchu (zmiňuje mýtus Amerického snu, kdy člověk přijel do 

Ameriky jako umývač nádobí a stal se milionářem).42

Kromě zpochybněného mýtu Amerického snu, kdy se ve zdánlivé spokojené společnosti pod 

povrchem nalézá zkaženost, Donnie Darko zpracovává právě mýtus Apokalypsy, která může být 

chápána jako regenerace času. Nebo jako Apokalypsa v biblickém pojetí, tedy jako očištění světa. 

Dalším mýtem vyskytujícím se je mýtus cestování časem. Kromě jiného vychází z Einsteinovi 

teorie syntézy kategorií času a prostoru (časoprostoru). Albert Einstein navázal na Galilea a jeho 

zpochybnění absolutního pohledu na pohyb a čas a vystavěl na tom svoji Teorii relativity, kterou 

40 In: Liessmann Konrad, Zenaty Gerhard: O myšlení, Votobia, Olomouc, 1994
41 In: Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Praha 1993
42 In: R. Barthes: Mytologie, Praha, 2004
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neustále zobecňoval. V jeho pojetí tak vzniká čtvrtý rozměr – relativně chápaný čas.43

Konotaci k filosofickému pojetí cestování časem nabízí ve filmu i příručka, která se stává hlavní 

výkladovou pomůckou pro mysteriózní scifi rovinu. Vypíchnutí této složky není tolik patrné u 

původní kratší verze, v prodloužené k ní režisér sám odkazuje a na vysvětlenou tvoří mezititulky s 

úryvky z knihy. Motiv cestování časem je ve filmech oblíbený. Pro srovnání uvádím Návrat do 

budoucnosti, který sice pracuje pouze s jedinou science fiction linií, ale v mnoha ohledech se 

charakter hlavní postavy slučuje s Donniem Darkem.

Motiv dospívajícího Martyho McFlye a Donnieho Darka je tomto směru velmi. Mladý Donnie 

Darko nemá na rozdíl od Martyho k dispozici stroj času,  nicméně se mu do rukou dostává kniha 

Filosofie cestování časem  od bývalé profesorky školy, kterou nyní sám navštěvuje, Roberty 

Sparrow.. Ztřeštěného vědce tu supluje mladý profesor fyziky Kenneth Monnitoff ( Noah Wyle). 

Zápletka cestovaní časem začíná  zjevením se králíka v lidské velikosti jménem Frank. Tato 

nevšední postava oznámí hlavnímu hrdinovi nadcházející konec světa, který má nastat za 28 dní 6 

hodin 42 minuta 12 vteřin a stává se jeho průvodem po celou tuto dobu. Děj pokračuje pádem 

motoru letadla do pokoje Donnieho Darka- tedy kovového „atributu“ do centra dění (dům 

Darkových), který je potřeba k otevření „tečného“ vesmíru. Ten je vytvořen paralelně s 

„primárním“ vesmírem s tím rozdílem, že „tečný“ vesmír je konečný (viz Frankova informace o 

konci světa). Otevření „tečného“ vesmíru má na svědomí vyšší mocnance, v tomto případě není 

nikde zmíněna, lze však předpokládat, že se jedná o Boha (jediný náznak náboženství je o autorce 

knihy Filozofie cestování časem Roberty Sparrow, podle níž se celá  science fiction rovina řídí, a 

která byla před nástupem do školy jeptiškou). O Boží přítomnosti se zmiňuje Richard Kelly 

v bonusových materiálech k filmu. Otevření „tečného“ vesmíru signalizuje konec „primárního“ 

vesmíru, což v tomto případě znamená konec světa. Ten lze zvrátit pouze zacyklením a k tomuto 

úkolu byl právě vybrán Donnie Darko.  Dostává se tedy do role superhrdiny,  zachraňujícího svět 

před zkázou a on sám se s touto rolí ztotožňuje (v rámci Poetry day čte Donnie svoji báseň, která 

končí: „…a vrátí monstra zpět pod zem a bude o nich vědět jen on, protože je Donnie Darko“). I 

samotné jeho jméno evokuje svou originálností pocit výjimečnosti ( viz zamyšlení Gretchen nad 

jeho jménem).  Na „záchranu světa“ není sám. K dispozici má živé a mrtvé „manipulující“.  Díky 

nim můžeme lépe pochopit vzniklé, někdy velmi bizarní, situace. Úkolem „živých manipulujících“ 

je,  podle citované knihy Roberty Sparrow,  popostrčit „Vyvoleného“ a pomoci mu při jeho poslání. 

Řetězy událostí ve filmu, které můžeme brát jako náhody se náhle jeví jako dopředu promyšlené a 

vykonstruované. 

43 In:Albert Einstein: Fyzika jako dobrodružství poznání, Praha, 2000
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Mrtvými manipulujícími se v tomto příběhu stávají dvě postavy, které v „tečném vesmíru“ 

čeká smrt. Jsou jimi Donnieho přítelkyně Gretchen a již zmíněný  králík Frank, který je především 

přítelem Donnieho sestry v halloweenském převleku, což se dozvídáme na konci filmu. Tyto dvě 

postavy mají ještě další, neméně důležitou funkci v příběhu. Frank se stává Donnieho průvodcem. 

Je jeho rádcem, dává mu nahlédnout do budoucnosti a nabádá ho k činům. Díky němu Donnie ví, 

kolik času zbývá do uzavření „tečného“ vesmíru, vytopí školu apod. Frankovy schopnosti nahlížet 

do budoucnosti všech věcí jsou vykoupeny právě jeho smrtí, ke které nakonec dojde Donnieho 

zbraní. Zatímco smrt Gretchen slouží jako pojistka. Pojistka pro toho, kdo celý vír událostí začal, 

v tomto případě jde nejspíš o Boha. Frank náhodou autem přejede Gretchen, která následkem toho 

umírá. Vyvolený je tak dotlačen k tomu, přivolat zpět motor s využitím svých autokinetických 

schopností, o kterých se opět zmiňuje kniha, ukončit „tečný“vesmír, a vše vrátit do primárního 

vesmíru, čímž vrátí Gretchen život. Díky této scifi rovině se dá lehčeji uchopit i konec filmu. 

Rozesmátý Donnie uléhá do postele s vědomím toho, že vzápětí umře. S tímto faktem je již 

smířený, čímž se vysvětluje jeho smích. On jediný si jasně pamatuje předchozí události a smrt je 

pro něj „jen“ dokončením úkolu. Umírá s pocitem, že vše je v pořádku ( o čemž několikrát ujišťuje 

své blízké ve filmu),  a i když je nakonec sám, naplnění osudu je pro něj úlevou.  Závěrečné 

prostřihy na jednotlivé postavy naznačují, že i když je „tečný“ vesmír zakončen,  něco si z něj přeci 

jen pamatují. Podle knihy, u manipulujících dochází k paměťové stopě, která se vynořuje zejména 

ve snech.  Tím režisér de facto vysvětluje jinak celkem nejasný a otevřený konec.44

Alternativní konec je vyložitelný i jako rozpomínání se na již jednou nazírané pravdy podle Platona 

(Mýtus o jeskyni). 

Vedle toho se ve filmu několikrát objeví odkaz na slovní spojení „Cellar Doors“ (Sklepní dveře). 

Podobné spojení se objevuje ve světové literatuře. Stejně tak jako jejich chápání jako vchodu do 

alternativní reality nebo jiných světů. S teorií cestování časem přišli poprvé lidoví vypravěči 

s historkami o ukrytých pokladech ( u nás například známá balada K.J.Erbena Poklad). 

Průkopníkem myšlenky je pravděpodobně Charles Dickens, který se tématem zabýval v povídce 

Christmas Carol.   Podobný motiv nacházíme i u Marka Twaina a jeho Tajemného cizince. 

„Autorem“ prvního stroje času je H.G.Wells , jehož původní krátká povídka Časoví argonauti se 

dočkala rozpracování do konečné podoby Stroje času. Spojením „Cellar Doors“ se zabýval i J.R.R. 

Tolkien v eseji English and Welsh. Jako medium pro cestování časem se sklepní dveře vyskytují i v 

díle Svatopluka Čecha a jeho Výletech pana Broučka tentokrát do XV. Století nebo u Lewise 

Carolla a jeho Alence v říši divů.

44 Alternativní konec může být vyložitelný i jako rozpomínání se na již jednou nazírané pravdy podle Platona (mýtus 

o jeskyni).
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U obou posledně zmíněných děl se objevuje motiv průvodce. V Alence se dokonce setkáváme i s 

podobným motivem králíka, který je v Kellyho pojetí značně zdeformovaný. 

Zmiňovaný portál funguje jako hranice mezi minulostí a budoucností, ale i jako přerod mezi 

chaosem a řádem, všedností a nevšedností. Projít portálem v sobě skrývá tajemství a objevení dosud 

nemyslitelného. 

Donnie Darko může být chápán i jako synonymum oběti. Proto, aby si svůj svět mohl zachovat řád 

a nezanikl, se musí někdo dobrovolně obětovat a svou smrtí vykoupit život druhých.

V Aristotelovském pojetí tak můžeme hovořit o tragédii v tom pravém slova smyslu, tak jak o něm 

píše v Poetice. Drama má svůj počátek, prostředek a konec, po kterém „zpravidla již nic jiného 

není“. Před koncem dochází k náhlému zvratu, z přechodu štěstí v neštěstí. Tragedie pracuje se 

silným konfliktem, a objevují se v ní silné charaktery. Divák k nim vzhlíží pro jejich morální 

odhodlání, obdivuje je za činy, kterých sám není schopen. Prožívá s hrdinou tragické peripetie i jeho 

neodvratný tragický osud. Vcítěním se do těchto hrdinů se divák sám očišťuje od afektů a dochází k 

tzv. katarzi. K delšímu prožitku diváka, tragédie nekončí smrtí, ale je vytvořen prostor pro vstřebání 

situace.45

Donnie Darko však není hrdinou, ale spíše anti-hrdinou. Dochází tak ke zmatení diváka, kdy se 

pozorovatel vciťuje do postavy, která mnohdy nejedná mravně.46 

Jak bylo zmíněno výše, s podobným motivem cestování časem pracuje Robert Zemeckis ve filmech 

Návrat do budoucnosti  (I,II,II). Téma je obecně bráno jako populární vzhledem k oblibě, které se 

těší u diváků. Dobrodružství Martyho a potrhlého vědce Emmeta Browna, nejenže zná snad každý, 

ale navíc se zařadil do seznamu filmů, které píší dějiny kinematografie. Podobně jako seriál 

Červený trpaslík, též honosící se přívlastkem kultovní. 

45 In: Aristoteles: Aristotelova poetika, 1929
46 In: Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha 1995
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Naratologická rovina: Donnie Darko jako hra s diváckým očekáváním

Film může „vidět“ kdokoli.  Ale jen někteří se naučili chápat vizuální obrazy mnohem 

sofistikovaněji, než druzí. Přesto se chová jako specifický druh textu. James Monaco zdůrazňuje, že 

film není jazyk, ale je „jako“ jazyk.  Metody, které používáme ke studiu jazyka můžeme totiž i 

aplikovat na film. Film se liší od jazyku nebo mluveného slova například tím, že že se neskládá y 

jednotek jako takových, ale je spíše významovým kontinuem.  Filmový jazyk je ten, který se skládá 

ze zkratovaných znaků, v nichž se signifiant téměř rovná signifikátu a závisí na souvislém, 

nesamostatném systému, v němž nemůžeme identifikovat základní jednotku, a který tudíž 

nemůžeme popsat kvantitativně. 47 

Filmy jsou přenašeči významů. K tomu využívají dva druhy způsobů: denotaci a konotaci. Obraz a 

zvuk ve filmu má denotativní význam. Tedy je tím, čím je. Tam kde nestačí jazykový slovník, 

zjišťujme, že film má i svoje konotační schopnosti.48

Ve slovnících je narativnost definována jako soubor rysů patřících k vyprávění. Při vysvětlování 

formálního procesu narace David Bordwell vychází z dvou označujících prvků narace – fabule a 

syžetu. Tyto termíny hrají důležitou roli v každém pojetí narace, protože umožňují pochopit dva 

aspekty procesu vyprávění: prezentovaný narativ a způsob jeho aktuální prezentace, v níž se 

recipient s narativem setkává. Fabule čili příběh je imaginárním konstruktem, který si divák vytváří 

v procesu narativního porozumění. Fabule je vzorcem, který divá v průběhu sledování konstruuje 

díky utváření hypotéz, rozpoznávání protagonistů, místa a děje. Světu příběhu, který divá 

rekonstruuje říkáme svět diegetický. 49

Syžet neboli zápletka je uspořádáním a prezentováním fabule v takových časových, prostorových i 

kauzálních vztazích, v jakých se objevují v konkrétním díle. Syžet je tedy souborem podnětů, které 

dovádějí diváka k vyvozování příběhových informací. 

Fabule i syžet jsou abstraktními konstrukty a představují narativní architektoniku díla.

Zvláštní kategorií v naraci je styl, též zaznamenán v Borwellových studiích. Styl a syžet spolu 

v procesu narace neustále navzájem reagují. Syžet se ve filmu představuje jako dramaturgický, styl 

jako technický proces.50 Styl tedy chápeme jako organizovaný systém vyjadřovacích prostředků, 

47 In: Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií, Praha 2006
48 Tamtéž
49 In: Mišíková, Katarína: Mysl a Příběh ve filmové fikci, AMU, Praha, 2009
50 In: D.Bordwell: Narration in the fiction film, University of Wisconsin Press, Madison,1990
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vzhledem k filmu jako takovému, celkové práci filmaře nebo národním hnutím (např. Nová vlna).51

Stylistické ztvárnění skutečnosti ovlivňuje významovou souvztažnost prvků.

Pro získání přehledu ve vyprávění je nutné udržovat logiku toho, že některé příčiny se musí objevit 

dříve než jeho následky. Divák tak v příběhu získává pocit pospolitosti. V hledání narativní logiky 

většinou divákovi pomáhá hlavní postava. Ve světové kinematografii se objevují i případy, kdy jsou 

odhaleny nejprve následky a teprve potom příčiny. Tato „obrácenost“ se mnohdy stává autorskou 

značkou (jako například u Quentina Tarantina). 52

Na konci klasického Hollywoodského filmu dochází k propojení příčin s následky, kauzální řetězec 

je uzavřen. Pokud tomu tak není, mluvíme o otevřeném konci, typickm pro artové nebo „nezávislé“ 

snímky.

Narace zaručuje přenos informací a konstrukci fabule syžetovou výstavbou a stylistickými 

prostředky. Bordwell mluví o třech aspektech narace: znalosti, sebereflexivitě a komunikativnosti. 

Vlastnosti narace ve značné míře určuje žánr a historický kontext díla.

Kategorie žánrů jsou na první pohled něčím naprosto běžným. Bez nich se neobejdou recenze a ani 

divák, který se rozhoduje, na který film půjde. Jean Marie Schaeffer rozlišuje pět základních rovin 

vymezení žánrů. 1) rovinu vypovídání (fikce nebo dokumentární film) 2)  rovina určení (pro koho 

je film určen) 3) rovina funkce (co film dělá) 4) rovina sémantická (kategorizace fimu na základě 

jednotlivých prvků specifického žánrového slovníku (např. Saloon ve westernu) a 5) rovina 

syntaktická (soubor širších formálních a významotvorných struktur spjatých s daným žánrem.

Americký filmový teoretik Rick Altman přichází ucelenější definicí filmového žánru a zavádí 

syntetický pojem sémanticko-syntaktického přístupu. Díky němu získáváme prostředek 

k dynamickému a plastickému popisu žánrů.

Pokud sledujeme žánrový film, dochází k souhře sémantických signálů a očekávání. Občas jsou tato 

divácká očekáván narušena náhlým vstoupením jiného žánrového prvku. Tím dochází ke zmatení 

diváka.

Postmoderní film se mimo jiné vyznačuje žánrovou nejednoznačností, kde svou roli hraje chaos a 

destrukce.  Takovým případem je i Donnie Darko, který se pohybuje mezi rodinným dramatem, 

komedií a scifi. V rámci pohybu mezi žánry však není vyslán „chybný“ sémantický signál, který by 

do snímku jakoby nepatřil, ale všechny roviny působí vyrovnaně. 

Filmy ovšem vyprávějí příběhy a to i tehdy, jedná-li se o jejich alternativní či experimentální 

variaci. Většina tak vychází z charakteru hlavní postavy  a jejích budujících se vztahů uprostřed 

51 In: Kristin Thompson, David Borwell: Film Art: An Introduction, University of Wisconsin, Madison,  1986
52 In: Mišíková, Katarína: Mysl a Příběh ve filmové fikci, AMU, Praha, 2009
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vyprávění. U Donnieho Darka, kdy se veškeré vazby vztahuj pouze k postavě hlavního hrdiny. 

Nesledujeme paralelní osudy jiných postav bez zjevné příčiny.

Tedy hlavní dramatickou postavou je v tomto snímku Donnie Darko. Během sledování příběhu se 

formuje charakter, který je sestaven z části daných prvků (věk, pohlaví, sociální status, doba, ve 

které žije) a částečně nových, získaných během vyprávění. Hlavní dramatická postava je nositelem 

hlavního konfliktu. Její charakter je zpravidla rozporuplný, v průběhu psychologického dramatu se 

postava prudce mění. 

Jako další atribut postavy Donnieho může být jeho hrdinství (v souvislosti se scifi rovinou).. 

V prodloužené verzi se dozvídáme, že díky tomu, že je „Vyvoleným“ získává jako bonus i 

nadpřirozené schopnosti. Hlavní hrdina, podobně jako například Superman, má za úkol odvrátit 

apokalyptickou katastrofu. Ovšem zde dochází k paradoxu. Zatímco superhrdinové jsou převážně 

bez mravní poskvrny a ani ve svých příbězích neubližují záporným postavám (pokud nedojde 

k nehodě), Donnie Darko se tomuto modelu vyhýbá a můžeme ho tedy považovat za opak hrdiny.53 

Walter Benjamin o podobném jevu mluví jako o fascinujícím mýtu „velkého zločince“, který je 

obdivován proto, že v povědomí lidu představuje ztělesnění prométheovského hrdiny, jenž 

s důstojnou odvahou vyzývá osud. Ve freudovské perspektivě může jít obdobným způsobem o otisk 

narcismu.54

Pokud je film chápán jako jistý druh textu, zabírá v jeho filmové řeči interpunkce (podobně jako 

třeba čárky v českém jazyce). Nejjednodušším „znaménkem“ je neohraničený střih, kdy jeden obraz 

končí a druhý začíná .André Bazin se vyjádřil k historickému pojetí střihu. Zatímco v němé éře střih 

evokoval to, co chtěl režisér říct, vynález zvukového filmu dosáhl popisnosti střihem. Dnes lze říci, 

že režisér filmem píše. Zatmívačka/roztmívačka evokuje začátek i konec. Zde Richard Kelly 

pracoval s obrazem podobně jako David Lynch ve svých filmech. Pomalým prolínáním jednoho 

obrazu do druhého zvyšuje divákovo napětí a nutnost bedlivě sledovat obraz kvůli důležitým 

detailům. Posun času v díle Kelly znázorňuje zrychlováním pozadím (zrychlené plynutí mraků na 

obloze) nebo střídáním běžných záběrů se zrychlenými, čímž panoramatickým záběrům dává 

zvláštní dynamické kouzlo a nevtíravě tak posouvá příběh dopředu. Se změnou prostředí využívá 

převrácení obrazu (podobně jako Stanley Kubrick použil revoluční převrácení obrazu ve filmu 

Vesmírné Odyssea: 2001) 55

Důležitou součástí příběhu je filmová hudba. Kelly v rámci vydání prodloužené verze společně 

s filmem vydává i dvoudiscový soundtrack. Ve filmu se tak střídá temný, místy nepříjemný hudební 

53 In: Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha 1995
54 In: Fulka,Josef: Psychoanalýza a francouzské myšlení, Praha 2008

55 Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií, Praha 2006
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styl industrial, s poklidnou ambiente hudbou a jemným klavírem při dotváření atmosféry městečka. 

K tomu všemu přidává osvědčené hity z osmdesátých let (Tears for Fears, Pixies, Joy Division), 

čímž pomáhá vytvářet originální atmosféru osmdesátých let.

Hudba často přechází z postprodukční fáze do diegenní – stává se součástí filmového příběhu. 

Místy mívá konotační charakter, zejména ve spirituálním smyslu (např. ve zničeném pokoji po 

dopadu motoru, coby kovového artefaktu hraje Ave maria, jakožto sakrální symbol nově ustanovené 

svatyně). 

Ve filmu se objevuje nekonečně mnoho odkazů. Zajímavým jevem je paralela s povídkou Grahama 

Greena Ničitelé, která je filmu několikrát zmíněna i citována. Sugestivně se k ní vyjadřuje i hlavní 

hrdina. Hlavní hrdina Trevor, kterého ostatní v partě neoslovuj jménem, protože jim přijde směšné, 

je v podstatě tichým chlapcem, který ostatní ovládá svým charismem. Stává se pro partu přirozenou 

autoritou. Jednoho dne se rozhodne, že zničí dům muže, se kterým se krátce před tím seznámí1. 

Nemá k tomu vůbec důvod. Muž jim nijak neublížil, vykrást ho také nechtějí. Jejich jediným 

přáním je srovnat dům se zemí. I s tohoto hlediska lze filmovou postavu Donnieho přirovnat ke 

knižnímu Trevorovi.

Objevují se i prvky spjaté s osobou režiséra.  Děj se odehrává ve Virginii, odkud sám Richard Kelly 

pocházel. Jeho zálibu v literatuře Stephena Kinga demonstruje tím, že nechá jednu z hrdinek číst 

jeho román TO.  K odkazům na filmy Davida Lynche se přímo sám hlásí v komentářích k filmu.

Richard Kelly má bezesporu svůj vlastní styl vyprávění, který se snaží aplikovat i na své ostatní 

filmy. Jeho snímky se vyznačují jistou dávkou autorství, tak jak o ni mluvil Francois Truffaut. 

Přesto musí významně počítat s každým divákem,protože jen divácká aktivita a ochota se ve 

snímku orientovat a hledat schované významy mu může zajistit ohlas.
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Závěr

Film a fikce k sobě neodmyslitelně patří. To, že chci sledovat nějaký film, jdu do kina nebo si ho 

půjčím je znamením, že se dobrovolně chci poddat „velkým příběhům“. Mnohdy jsou fiktivní 

příběhy zdrojem silnějších emocí, než skutečný život.

Film jako jediné z umění musí dopředu počítat s divákem. Jeho úspěch (nejen komerční) je 

s divákovou osobou úzce spjatý. Záleží na přístupu každého jedince, jestli se nechá unést, nebo jen 

pasivně přijímá znaky nebo se aktivně zapojuje do děje. Film je občas označován jako zrcadlení. 

Divák se na plátno dívá jako na odraz vlastní žité reality. I toto z filmu dělá medium neskonalé síly.

Lidská společnost se může již považovat za postmoderní. Pod tíhou temných stínů válek, genocid a 

ekonomických krizí si zachovává svou temnou stránku, ironii a skepsi. Touha rozbíjet a posouvat 

hranice vnímání je patrná nejen ve filmovém umění.

Vzhledem k rozvoji informačních technologií dochází k přesycenosti informací a kódů. Lidé více 

než kdy předtím jsou nuceni třídit nové impulsy podle své potřeby a stávají se vůči nim imunním. 

Když David Lynch rozehrál svou doposud nevídanou podívanou v Modrém sametu, diváci si museli 

znovu zvykat na návrat k filmu jako k obrazu a odvrácení se od filmu jako od textu. 

Fikční narativní film, s lineárním chronologickým dějem nevymizel. Je stále tu a stále zůstal 

populární.  Celkový přístup k filmu jako k médiu se ovšem změnil.

Rituál, mutace a katarze se objevují ve všech mnou nastíněných rovinách. 

Rituál chození do kina a uctívání kultovních filmů se pomalu vytrácí. Mutuje, přeměňuje se do 

osobního, soukromého prostoru a začal se vytrácet úplně. Jistá přesycenost a návrat k původnímu 

(možná i z nostalgie) však umožňuje, aby se v malé míře pomalu navracel a našel si své nové místo. 

Dosahuje tedy katarze.

V psychologické rovině jsem na Donnieho Darka sledovala jako na dospívajícího teenagera. 

Podstupuje tak iniciační rituál, mění se jeho životní postoj, jeho hodnoty a nakonec přes rituální 

smrt opouští dětský svět a stává se dospělým (včetně rituálního fyzického splynutí s osobou 

druhého pohlaví).

V sociální rovině Kelly satirujícím způsobem ničí mýtus Amerického snu. Společnost konce 
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osmdesátých let prochází nutnou změnou, stává se zmatenou a ovládnou masou. Veřejná sféra se 

silně komercializuje. Tím, že se ale vždy najdou jedinci, kteří se systémovosti a tendenci 

uniformovat postaví (i když zpravidla ne úspěšně), pomáhají ji se očistit. Nakonec, každá 

transformace s sebou nese řadu změn, rozčarování a tendence nepřizpůsobivosti. Konečné smíření a 

najití si jako individualita své místo, považuji v této části za katarzní. 

Konečně filosofická část je rozebrána z pohledu mýtu obecně (protože jasný směr film nenabízí a je 

otevřený všem interpretacím), kde je snímek Donnie Darko srovnán s antickou tragédií. Její rituální 

demonstrací na zmutovaném jevišti  - plátně po jejímž shlédnutí  divák dochází k vlastní katarzi 

v aristotelovském pojetí.

Vzhledem k existenci dvou verzí si troufám říci, že Richard Kelly jako by natočil dva filmy. Jeden 

otevřený, umožňující divákovi více vstoupit do imaginárního světa symbolika. Druhým manipuluje 

publikum a tlačí je na svou názorovou stranu. Podává tak sice odpovědi na nezodpovězené otázky, 

ale i odpověďmi klade nové.Na podobné bázi jako je Donnie Darko funguje i několik jiných filmů 

jako například Butterfly Effect režisérů Jonathana Mackye Grubera a Erica Bresse  nebo Mr. 

Nobody  režiséra Jaco van Dormaela.

I když se jedná o snímek téměř deset let starý, jeho vliv je stále velmi patrný. Ač jako roztřištěný 

příběh  oscilující mezi teenegerskou komedií, fantasy snímkem, scifi a dramatem, ve své totalitě 

nakonec dává smysl. I když se musí často dost obtížně hledat.
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