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1. Úvod 
 

Tato bakalářská práce se pokouší sledovat otázku reflexe filmového média a jeho dílčích 

aspektů, které jsou podstatným způsobem tematizovány v tvorbě Woodyho Allena. Tento 

režisér sice na první pohled produkuje spíše odlehčené snímky, které se zdánlivě týkají více 

vyprávěného obsahu, reflektujícího mnohdy jakousi sociálně-psychologickou problematiku 

v žánru částečné parodie.  

Nicméně nosná Allenova strategie komparování či kontrastování komického diskurzu (či 

jakési rétorické figury) a tragického „stylu“ není přítomna jen v „textové“ rovině snímků, ale 

jistým zásadním způsobem se promítá do jeho zkoumání filmových postupů, klišé a struktur. 

Tato skutečnost je dána mimo jiné tím, že Allen latentně uvažuje (alespoň jak to můžeme 

interpretovat ve filmech samotných) o médiu filmu výrazně jako o nositeli určitého poselství 

o čase, což se projevuje uplatňováním kategorií paměti, vzpomínky, melancholie, odkazy ke 

smrti, nemoci (neuróze jakožto projekčnímu plátnu fóbií spjatých nezanedbatelně 

s vědomím „bytí ke smrti“); tedy film tu lze chápat jako (auto)reflexi typu „memento mori“ 

apod., přičemž tato reflexivita je vepsána do sebe-komentující povahy snímků samotných.  

Autorovo obsahové zacílení se tedy setkává s jeho „komentujícím“ přístupem k danému 

médiu. K tomu přispívá například tzv. boření čtvrté stěny, tj. narušení celistvosti fikčního 

světa, který není divákovi předkládán jako komplexní model alternativní reality, ale recipient 

nutně musí reagovat na autorovo narušení konvenčních strategií, tedy i divák vypadává či 

vystupuje na určitých místech z příběhu respektive dané fikční struktury a tím je sám nucen 

k zaujmutí reflektujícího, interpretujícího postoje.  

Zde se ovšem musíme ptát, jak rozumět kategorii vtipu. Samotné uplatnění této kategorie 

přispívá k reflexivní povaze Allenovy tvorby, která určitými postupy komentuje obdobné 

otázky, jaké se nalézají též třeba v díle Ingmara Bergmana, který ne náhodou představuje pro 

Allena významnou autoritu, ačkoli metodologie, zvolený diskurz atd. se u těchto tvůrců liší 

(nikoli však absolutně, Bergman třeba ve filmu Sedmá pečeť využívá komiky jako 

komplementárního rysu tematizace smrti apod.).  
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Na úvod bakalářské práce budou shrnuty počátky filmu jako média a stručně představeni 

umělci, kteří Allena inspirovali. Následovat bude kapitola o reflexivitě, intermedialitě a jejich 

využití v umění. Poté bude popsán fenomén vypravěčů a jejich pojetí v literatuře a ve filmu. 

Po charakteristice aspektů filmového média důležitých z hlediska Allenových filmů bude 

následovat analýza čtyř filmů a vysvětlení jejich výběru. Tyto filmy jsem vybrala zejména 

kvůli jejich přístupu k rozličným aspektům kinematografie rozebraným v teoretické části. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bude sledování tematických konstant a zjistit, zda od 

Allenových raných filmům došlo k těm pozdějším k posunu. 

Poznámka autorky:  

V textu se vyskytuje řada názvů filmů. Podle zvyklosti, zachovávané v odborné filmové 

literatuře, jsou psány kurzívou. Pokud byl příslušný snímek uveden u nás, je použit český 

titul. U filmů, které se u nás nehrály, stojí v textu originální název. Texty a videa, které nebyly 

přeloženy do češtiny jsem volně přeložila. V kapitole pojednávající o eskapismu se mluví o 

mediálních simulacích. Těch existuje velké množství, tato práce ale pojednává o filmovém 

tématu, proto budou převládat příklady sledování filmů, a na místech, kde by mohly být 

uvedení i hráči či čtenáři, používám označení „divák“. 

1. Dějiny filmu  
Začátky filmu jako média můžeme pozorovat do 90. let 19. století. Film vznikl jako levnější a 

jednodušší alternativa k živě hraným divadelním představením jako jeden z důsledků 

průmyslové revoluce. V prvních deseti letech vědci shromažďovali znalosti týkající se 

lidského oka a jeho vnímání měnících se obrázků, a také zdokonalovali přístroje.  

Je složité uvést jednoho vynálezce filmu, proces vynalezení byl společnou prací velkého 

množství lidí zkoušejících různé metody po celém světě, převážně však ve Francii, USA, 

Německu a Velké Británii. V květnu 1893 předvedli Američané Thomas Edison a W. K. L. 

Dickson veřejnosti kameru kinetograf a prohlížecí skříň nazvanou kinetoskop. Ve většině 

filmů, které Edison a Dickson natáčeli ve svém studiu Černá Máry, figurovaly výstupy 

tanečníků, sportovních hrdinů či kabaretní představení. Další z raných vynálezců byli Max a 



7 
 

Emil Skladanowští se svým přístrojem nazvaným bioskop, který předvedli v Berlíně 

v listopadu 1895. 1 

Velký přelom nastal, když bratři August a Louis Lumiérové sestrojili kinematograf, a tím 

„z kinematografie udělali komerčně využitelný obor podnikání.“2 Díky tomuto promítacímu 

systému byla také možnost filmy kopírovat za pomocí Laterny magiky. Důležité bylo 

rozhodnutí bratří Lumiérů točit filmy rychlostí 16 okének za sekundu. Jako první film 

natočený novým stylem předvedli v březnu 1895 Odchod z továrny. Pár měsíců na to došlo 

v prosinci 1895 k jednomu z nejslavnějších promítání v pařížském Grand Café. Diváci 

v pětadvacetiminutovém programu zhlédli deset minutových filmů, a i přes to, že toto 

konkrétní představení nebylo tolik výnosné, nastartovali tím bratři Lumiérové úspěšnou 

kariéru. Ve stejné době probíhaly pokroky i v USA, zasloužila se o to hlavně rodina 

Lathamových, která dubnu 1895 tisku předvedla svůj první film, a která vynalezla smyčku ve 

filmu, která se ve variacích využívá dodnes.3  

Krátce po úspěchů bratří Lumiérů začaly po celém světě vznikat produkční společnosti, jedna 

z nejmenších byla založená jednou z nejdůležitějších postav rané kinematografie, Georgesem 

Meilésem. Tento tzv. „kouzelník filmu“ produkoval filmy všech žánrů, nejvíce ho však 

proslavily fantastické barevné snímky s množstvím triků. Jeho první takový film z roku 1896 

nesl název Zmizení dámy a sám režisér v něm hrál v roli kouzelníka. Meliés se soustředil na 

mizanscénu, jeho filmy byly ručně dobarvované, kulisy byly detailně propracované, což je 

zřetelné i v jeho nejznámějším snímku Cesta na měsíc. Za svůj život natočil 510 filmů, čehož 

se dochovalo přibližně 40%.4  

I ve Velké Británii se filmová promítání rychle rozmohla, populární byly hlavně v lunaparcích, 

kde na ně mohly chodit i chudší vrstvy. Filmaři se začali objevovat po celé Anglii, 

nejvýznamnější škola se však zformovala v okolí Brightonu. V USA mezitím probíhal tvrdý 

konkurenční boj mezi cizími a americkými společnostmi a vznikalo velké množství 

promítacích prostor- od divadel až po kostely. Edison se společně s Edwinem S. Porterem 

snažili natáčet delší filmy, aby měli šanci proti konkurenci. Porter se postupně z Edisonova 

                                                           
1 BORDWELL, David. THOMPSON, Kristin. Dějiny filmu: Přehled světové kinematografie. Vyd. 1. Akademie 

múzických umění v Praze. 2007. ISBN 978-807-1068-983. s. 21 – 26  
2
 Tamtéž, s. 26 

3
 Tamtéž, s. 26-28 

4
 Tamtéž, s. 31-33 
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pomocníka propracoval přes kameramana k režisérskému křeslu a stal se jedním 

z nejvýznamnějších amerických tvůrců té doby. Zavedl novou techniku střihu, kterou filmaři 

používají dodnes, a natočil první dějový film s názvem Život amerického hasiče.5  

Od roku 1905 se situace ohledně kinematografie stabilizovala, produkce se stále zvětšovala a 

filmy se prodlužovaly, vzniklo ale více míst určených pouze pro promítání a prodávalo se 

méně kopií na černo.6 Film jako takový sice vznikl v zemích západní Evropy a USA ale 

zanedlouho se rozmohl na mnoha místech, i v tzv. zemích třetího světa. Brazilská Bela epoca 

například začala mezi léty 1908 – 1911, Indie ve 20. létech 20. století produkovala více filmů 

než Velká Británie, a země Asie do dnes vyrábí padesát procent filmové produkce z celého 

světa.7  

2. Inspirace 
Jedním z filmových tvůrců, kteří Allena ovlivnili, byl Charlie Chaplin. Tento londýnský rodák 

za svůj život natočil přibližně 90 snímků, složil si hudbu k velkému procentu z nich a dostal 

řadu ocenění, včetně Řádu britského impéria.  Důležitou událostí v Chaplinově životě bylo 

mimo jiné založení společnosti United Artists. Pod jménem této firmy natočil i své 

nejznámější filmy Světla velkoměsta, Moderní dobu a Diktátora. 8  V Allenových filmech si 

nelze nevšimnout, že byl Chaplinem inspirován. Považoval ho za nesmírně vtipného, už jen 

jeho pohyby. „Zajímal mě Chaplin, protože to byl komický člověk. Myslím, že byl úžasně 

vtipný a přímočarý. (...) Když jde Chaplin po ulici, je v něm cosi zlomyslného, škodolibého. 

Popadne něčí vous, utře si jím obličej, a pak toho člověka kopne do zadku.“9Jeho vliv je znát 

například ve Spáči či V Purpurové růži z Káhiry (Scéna, kde se Tom a Ceciliin manžel perou, i 

zvolená hudba k této scéně evokuje Chaplinův styl grotesky).  

V  mládí byl Allen údajně nejvíce ovlivněn osobností a stylem humoru Boba Hopea. Tento 

komik byl vyhlášen svými bleskovými vtipy a hláškami. Často vystupoval v zahraničí pro 

                                                           
5
 BORDWELL, David. THOMPSON, Kristin. Dějiny filmu: Přehled světové kinematografie. Vyd. 1. Akademie 

múzických umění v Praze. 2007. ISBN 978-807-1068-983. s.33-39 
6
 Tamtéž, s. 33-41 

7
 STAM, Robert. Film Theory An Introduction. Blackwell Publishers. Velká Británie. 2000. ISBN: 0 631 20653 1. 

s.21 
8
 JACHNIN, Boris. Charles Chaplin. Vyd.1. Československý filmový ústav Praha.  1989. s. 30 - 57 

9
 BJORKMAN, Stig. Woody o Allenovi. Vyd. 1. Paseka Praha. 1996. ISBN: 80-7185-052-7, s. 13 
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americké vojsko za účelem jejich pobavení, rozptýlení a jako poděkování za jejich službu.10 

„Na styl mého vystupování měl nejspíš největší vliv Bob Hope. Obdivoval jsem ho v mládí a 

vlastně ho obdivuji doteď.“11 ,,Myslím, že Boba Hopea stále napodobuji, ale nejsem tak 

dobrý jako on. Když jsem dostal za úkol sestavit filmové ukázky do Lincolnova centra k poctě 

Boba Hopea, zařadil jsem tam několik scén z Lásky a smrti, abych naznačil, jak velký na mě 

měl vliv.“12  

Jak Allen zmínil v několika rozhovorech, nezanedbatelný vliv na něj měli bratři Marxové, 

zejména Groucho Marx. „Bratři Marxové tvoří zvláštní kategorii, protože jejich humor byl 

zčásti jednoduchý a klaunský, ale zároveň i náramně intelektuálně na výši. Velmi promyšlený 

a duchaplný… Jejich duchaplnost je úžasná. Fantastický je ten surrealismus, nesmyslnost a 

nevysvětlitelná, nemotivovaná bláznivost.“13  

Umělecky byl Woody Allen ovlivněn evropskými režiséry Federicem Fellinim a Ingmarem 

Bergmanem. To je patrné například v Allenově filmu Láska a smrt, v kterém je scéna s 

průvodem se smrtí jako v Bergmanově Sedmé pečeti. Allen v rozhovoru s Markem 

Kermodem řekl: „Mne osobně zajímají otázky filosofické, existenciální a náboženské. Určitě 

mne (Bergman) ovlivnil, ale myslím si, že bych se těmito tématy méně kompetentně zabýval, 

i kdyby Bergman neexistoval.“ (..) „I přes to, že velmi často pracuje s velmi depresivními 

tématy, divák se necítí v depresi, jelikož sleduje umělecké dílo, které ho nějakým způsobem 

naplňuje.“ 14  

Všichni tito tvůrci ho nějak ovlivnili, což se projevuje v Allenově stylu, který se v průběhu let 

pravděpodobně určitým způsobem měnil. U Allena je postřehnutelný rozpor mezi komickým 

a tzv. vznešeným či tragickým stylem. Tento kontrast je znát hlavně v náhledu na důležitá 

témata. Vznešený styl zajisté representuje například Ingmar Bergman a komický styl bratři 

Marxové. V knize Bez peří je znát Allenův názor na toto téma: „Jestlipak existuje posmrtný 

život? A pokud ano, rozmění mi tam dvacku?“15 Tímto se snaží humorným způsobem sdělit, 

                                                           
10

 BIOGRAPHY.COM. Bob Hope. [Cit. 06/2016]. Dostupné z: http://www.biography.com/people/bob-hope-
9343481#king-of-media  
11 SCHICKEL, Richard. Woody Allen: A Life in Film. Ivan R. Dee. Chicago. 2003. s. 80 
12

 Tamtéž, s. 82 
13

 BJORKMAN, Stig. Woody o Allenovi. Vyd. 1. Paseka Praha. 1996. ISBN: 80-7185-052-7. s. 13 
14 KERMODE, Mark. Woody Allen on Ingmar Bergman. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=npHqAO3hj54   
15

 ALLEN, Woody. Bez peří. Vyd. 1. Argo, Praha. 1995. ISBN 80-85794-86-1 

http://www.biography.com/people/bob-hope-9343481#king-of-media
http://www.biography.com/people/bob-hope-9343481#king-of-media
https://www.youtube.com/watch?v=npHqAO3hj54
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že otázky každodenního života jsou stejně důležité jako ty, co se tážou po smyslu života. A 

přemítá nad tím, jestli je vůbec něčemu platné se na takovéto otázky ptát. „Jednu dobu jsem 

hodně přemýšlel nad tím, jaké filmy jsou užitečnější. Je lepší, když člověk po přečtení 

Dostojevského či po zhlédnutí Bergmanova filmu jde a napíše tisíce stran o nevyřešitelných 

problémech, při čemž si pravděpodobně bude připadat bezmocně. Či je lepší, když jde člověk 

na hodinu a půl dlouhý film s Fredem Astairem a od těchto problémů si odpočine a poté je 

optimističtější?“ 16Takto si Allen obhajuje volbu svého stylu. Prezentace určitého vážného 

tématu různým způsobem. „Samozřejmě přemýšlím o důležitých životních otázkách, ale je 

zde vždy nebezpečí pocitu zahlcení životem a poražení.“, „Jediná možnost je snažit se najít 

v životě co nejvíce zdrojů rozptýlení.“ 17 „Celý můj život bylo moje dílo ovlivněno podivnou 

směsí vlivu Groucho Marxe a Ingmara Bermana.“  

Přiklonění ke komedii vysvětluje i z praktického hlediska: „Když děláš komedii, můžeš se při 

zkušební projekci zaměřit na místa, kde čekáš, smích a zjistíš, kde jsou potíže. Komedie je 

volnější a pružnější. (...)Dramatický příběh musí být bez chybičky – když v takovém filmu vidíš 

malé chybky, je to fatální, kdežto v komedii to není tak hrozné. Čím bláznivější komedie, tím 

více volnosti máš.“18 

3. Teorie komiky 
S tímto tématem souvisí i teorie komiky, kterou se zabývali již filozofové v antice. Za první 

teoretiky komiky jsou považováni Sokrates a Aristoteles. V té době byly pro tuto teorii 

důležité pasáže z Poetiky a Fileba, kde filozofové rozebírají pocity, které komedie vyvolává u 

diváků. Jsou považováni za tvůrce makroteorie superiority, podle které smích vyvolává 

získání převahy nad druhým jeho zesměšněním. Marcus Tullius Cicero ve spise O řečníku 

vyjmenovává druhy komických prvků ve veřejné řeči: přehánění, slovní hříčky a sarkasmy. 

Také se tam věnuje filosofické podstatě komiky a estetice jejího užívání. Ve středověku 

k teorii komiky nikdo příliš nepřispěl. Až renesance pro ni byla zlomovým obdobím 

s osobnostmi jako Shakespeare, Cervantes a Rabelais.  

Novověké pojímání komiky značně ovlivnil Thomas Hobbes, který v Leviathanovi popisuje 

vznik smíchu jako důsledek náhlého získání převahy. A pak také Sigmund Freud, Henri 
                                                           
16

 Woody Allen talks Midnight in Paris. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EnHX7MQDV4E  
17

 Tamtéž 
18 LAX, Eric. Woody Allen Hovory o filmu. Vyd. 1. 2008. Portál Praha. ISBN: 978-80-7367-373-4, s.162 

https://www.youtube.com/watch?v=EnHX7MQDV4E
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Bregson a Benedetto Croce, jejichž myšlenky jsou pro tuto práci nejrelevantnější. Ti teorii 

komiky tématizovali v estetice, psychologii, filosofii atd. nikoli jako pouhý nástroj 

rozvibrování bránice, ale jako specifický prostředek poznání, relativizace a ironie. Ve vtipu se 

mísí mnohdy určité existenciální povědomí se snahou o jeho menší bolestivost, 

akceptovatelnost, prožití a odžití v rámci komického diskurzu.19 

K tomuto tématu se hodí příběh, který František Kožík zmínil v knize Největší z pierotů. 

Popisuje tam, jak za doktorem přišel v roce 1840 hubený, černě oděný muž s tím, že je 

smrtelně nemocný. „Co je vám?“ „Jsem smutný. Trpím, trápím se. Bojím se lidí i sebe. 

Nemohu spát.“ „Vím o léku, který vás uzdraví. Běžte do divadla na Deburaua!“ „Já jsem 

Deburau,“ řekl muž.20 Tento příběh poměrně trefně popisuje Allenovu situaci a také termín 

„smutný klaun“. 

 

4. Dílčí aspekty filmového média 
 

4.1. Reflexivita 

Pojem reflexivita se objevuje v mnoha oblastech vědy, od filosofie k psychologii a obsahuje 

v sobě mnoho významů. Tento termín pochází z latinského reflexio/reflectere, a 

v psychologii a filozofii implikuje schopnost mysli vystupovat současně jako subjekt i objekt 

poznávacího procesu.21 V psychologii přichází v důležitém momentu, kdy si jedinec začne 

uvědomovat sám sebe. Lacan tento moment nazývá „stádiem zrcadla“ podle dětských her 

před zrcadlem, a popisuje ho jako situaci, kdy dítě pozná samo sebe v zrcadle a tím „nastává 

cesta z imaginárního prostoru zrcadlení a splývání do stadia symbolického vymezování, 

oddělování a zapojení do řetězce signifikantů, který vytváří společenskou realitu.“22  

Reflexivitu lze také nalézt u Descartova „Cogito ergo sum“ či u Johna Locka, ten definuje 

reflexi jako vědomí o tom, že mysl pracuje určitým způsobem, a o povaze těchto procesů. 

                                                           
19

 BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd.1. Nakladatelství Hynek. Praha. 2000. ISBN: 80-86202-65-8 
20

 E15. Stroj na humor. 2010. [Cit. 05/2016]. Dostupné z http://magazin.e15.cz/regiony/stroj-na-humor-848545 
21 STAM, Robert. Reflexivity In Film And Literature – From Don Quixote to Jean-Lux Godard. Vyd.1. Colombia 

University Press New York. 1992. ISBN: 0-231-07945-1. Předmluva s. 13 
22

 HANÁKOVÁ, Petra. Imaginární, symbolické, reálné. [Cit. 05/2016] Dostupné z 
http://cinepur.cz/article.php?article=934  

http://cinepur.cz/article.php?article=934


12 
 

V literatuře Friedrich Schiller rozlišuje mezi naivní, spontánní poezií a „ironickou“ poezií, ve 

které se básník v rámci své techniky vědomě rozhoduje, jakým způsobem píše. 23 

Pro tuto práci je však důležité chápat reflexivitu hlavně jako faktor estetické zkušenosti. 

Robert Stam ji ve své knize definuje jako „proces, ve kterém texty, jak literární tak filmové, 

vystavují do popředí svou vlastní produkci, své autorství, své intertextuální vlivy, své přijetí, 

či svou formulaci.“24 Tímto se mimo jiné zabýval i teoretik intermediality Joachim Paech. 

Zastával názor, že médium jako takové je ve filmu nemožné vnímat, jelikož se skrývá za svou 

formou, které umožňuje existenci, ale také se pouze skrze tuto formu může stát 

viditelným.25 

Stam ve své knize určuje tři důležitá časová období ovlivňující náhled na reflexivitu: 1.) 

období sebe si uvědomující literatury, tradice Cervantes-Fielding-Sternet, 2.) období 

modernismu a avantgardy, 3.) období postmodernismu, tradice divadla a kinematografie 

ovlivněná Brechtem.26   

Důležitým termínem pro reflexivitu je intermedialita. Jde o termín popisující situaci, kdy jsou 

v jednom díle odkazy na jiná díla a vzájemně na sebe reagují. Julia Kristeva nazývá veškeré 

texty „mosaikou citací“, a tvrdí, že se ve všech textech objevují vědomé i nevědomé reakce, 

citace, formulace jiných textů a variace na tyto formulace. Tato situace nastává i 

v kinematografii, filmy na sebe navzájem reagují, vědomě i nevědomě.  Některé filmy jsou 

více intertextuální než jiné, Stam ve své knize uvádí jako příklad Novou vlnu. Ve filmech z 

tohoto tomto období je intertextualita obzvláště znát, pravděpodobně jelikož to byla první 

generace filmařů, která měla k dispozici velké množství děl z minulosti.27 Woody Allen nikdy 

neskrýval fakt, že jsou jeho filmy inspirovány jinými režiséry a jejich díly, stojí si za tím, že 

jsou takovéto výpůjčky samozřejmou součástí kreativity, a stejně za to bývá kritizován. 

Například po uvedení Vzpomínek na hvězdný prach Allena někteří kritici osočili, že akorát 

kopíruje od Felliniho, i přes to, že to byl režisérův záměr. A takovýchto příkladů je mnohem 

více. 

                                                           
23

 STAM, Robert. Reflexivity In Film And Literature – From Don Quixote to Jean-Lux Godard. Vyd.1. Colombia 
University Press New York. 1992. ISBN: 0-231-07945-1. Předmluva s. 13 
24

 Tamtéž, Předmluva s. 13 
25

 Tamtéž, Předmluva s. 15 
26

 Tamtéž, předmluva s. 17 
27

 Tamtéž Předmluva s. 20-21 
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Stam ve své knize charakterizuje jako jeden z reflexivních postupů situaci, kdy autor vstoupí 

do díla v cameo roli, například Miguel de Cervantes v Donu Quixotovi, či Vladimir Nabokov 

v Lolitě. Někteří režiséři jsou tím pověstní, jako Quentin Tarrantino, Hitchcock. Woody Allen 

dokonce hraje režiséra ve svém filmu Zahraj to znovu, Same. Někteří to dělají kvůli pobavení, 

Hitchcock všem svým cameo rolím dal nějaký vyšší význam.28 

4.2. Vyprávění 

Již od dětství je každý jedinec obklopen příběhy, od pohádek, přes pověsti až ke 

každodenním historkám.  Narativy reprezentují lidi, věci, události, stavy a procesy, které se 

potom přenášejí do příběhů. Gregory Currie se v jedné kapitole své knihy zabývá odlišení 

formy vyprávění od jiných forem, jako jsou například teorie, seznamy a chronologie. Tyto 

formy informují o lidech, věcech, událostech, stavech a procesech, i přes to, že o nich 

nevyprávějí příběhy. Jako dvě nejdůležitější odlišnosti uvádí Currie příčiny, které vznikají 

důsledkem určité interakce. Z nich se poté vytvářejí řetězce událostí, mezi kterými jsou určité 

vztahy. Na to navazuje druhá odlišnost, a to narativita, ta právě vzniká propojením na sebe 

navazujících událostí.  29 

Na to navazuje definice vyprávění z knihy Umění filmu filmového teoretika Davida Bordwella: 

„příčinně propojený řetězec událostí, který se odehrává v čase a prostoru.“30 Narativní forma 

je nejčastější u fikčních filmů, ale objevuje se i v dalších typech filmů. Diváci s narativními 

filmy často přijdou do styku, tudíž k nim mají určitá očekávání. Při sledování filmů si divák 

snaží zapamatovat informace, rozpoznat vodítka a předvídat dění dopředu. Snímek jako 

takový se snaží vzbudit napětí, zvědavost a překvapení, určitým způsobem zapojuje diváka 

do dynamického procesu.31 

U většiny médií jsou pro vyprávění zásadní kauzalita, čas a prostor, ale film mohou řídit i jiné 

formální principy, jako například paralelismus. Ten nastává v situaci, kdy není možné určité 

příběhy spojit kauzálně, ale místo toho jsou navzájem porovnány a jsou u nich rozpoznávány 

                                                           
28

 STAM, Robert. Reflexivity In Film And Literature – From Don Quixote to Jean-Lux Godard. Vyd.1. Colombia 
University Press New York. 1992. ISBN: 0-231-07945-1. s. 130  
29

 CURRIE, Gregory. Narratives & Narrators: A Philosophy of Stories. Vyd.1 Oxford University Press Inc. New 
York. 2010. ISBN 978-0-19-964528-2, s.27 - 35 
30

 BORDWELL, David. THOMPSON, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Vyd. 1. Akademie 
múzických umění v Praze. 2011. ISBN 978-0-07-338616-4, s. 112 
31

Tamtéž, s. 111 
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paralely. Jednou z funkcí narace je vymyšlení časového schématu. Všechny narace se skládají 

ze dvou částí, ze syžetu a fabule.32  Termín syžet popisuje vše, co může divák ve filmu vidět a 

slyšet, a prezentuje jen výběr „celkové“ fabule. Ta obsahuje události, které divák nikdy 

neuvidí, odvozuje a domýšlí si je na základě událostí zobrazených syžetem.33Tím pádem 

může fabule trvat tisíce let, ale syžet je určen časem, který diváku zabere sledování filmu. 

Vesmírná odysea například zachycuje tisíciletí lidské evoluce a na druhou stranu Occurence 

of Owl Creek Bridge natahuje příběh trvající vteřinu na půl hodiny filmového materiálu.34 

Autoři mají nespočetně možností k zdůraznění či skrytí syžetu a fabule. Když se po ukončení 

filmu divák zpětně podívá na jeho vyprávění, uvědomí si, že syžet události fabule ve svém 

plynutí přeuspořádal, vynechal, roztáhl, zhustil, prozradil a zatajil.35 A všechny tyto procesy 

vytvářejí naraci. Tu ovlivňuje řada faktorů, ale stěžejní jsou rozsah a hloubka informací, které 

syžet o fabuli prezentuje.36 

Narace může dosáhnout silného efektu pomocí manipulace s rozsahem informací. Omezená 

narace pomáhá v divákovi vyvolat zvědavost a překvapení, naproti tomu určitý stupeň 

neomezenosti může pomoci vybudovat napětí. V takovéto situaci divák totiž ví více než 

postavy a může předvídat nadcházející události. Mnoha cílů může filmař dosáhnout i 

manipulací s hloubkou informací. V případě, že se syžet omezuje pouze na to, co postavy 

dělají a říkají, je narace relativně objektivní. Dalším stupněm je přístup k tomu, co postavy 

vidí a slyší, čímž se přidá zvuková perspektiva.  A v případě, že syžet proniká do mysli 

postavy, nastává stav mentální subjektivity. 37 

 

 

 

                                                           
32

 STAM, Robert. Reflexivity In Film And Literature – From Don Quixote to Jean-Lux Godard. Vyd.1. Colombia 
University Press New York. 1992. ISBN: 0-231-07945-1. S.140 
33

 KOKEŠ, Radomír, J. Rozbor filmu. Vyd.1. Masarykova univerzita Brno. 2015. 264 str. ISBN 978-80-210-7756-0. 
s. 17 
34

 STAM, Robert. Reflexivity In Film And Literature – From Don Quixote to Jean-Lux Godard. Vyd.1. Colombia 
University Press New York. 1992. ISBN: 0-231-07945-1. s.143 
35

KOKEŠ, Radomír, J. Rozbor filmu. Vyd.1. Masarykova univerzita Brno. 2015. 264 str. ISBN 978-80-210-7756-0. 

s. 18 
36

 BORDWELL, David. THOMPSON, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Vyd. 1. Akademie 
múzických umění v Praze. 2011. ISBN 978-0-07-338616-4, s. 127 
37

 Tamtéž, s128 - 131 



15 
 

4.3. Pojetí vypravěče v literatuře a ve filmu 

Vztah mezi vypravěčem a postavami je důležité téma pro zkoumání fikčních světů. „Postavy 

žijí a jednají ve fikčním světě. Vypravěč nemusí být obyvatelem fikčního světa, ale může být 

nad ním nebo mimo něj.“38 Postavy jsou schopny jednat, mají „akční“ funkci.  

Lubomír Doležel rozlišuje pět typů vypravěčů v literatuře podle jejich funkce. Záleží na tom, 

jak se funkce vypravěče posouvá k funkci postavy. Pokud převládá funkce interpretační, 

jedná se o vypravěče rétorického, a když funkce akční, tak jde o vypravěče osobního. 1. 

Rétorická er-forma: tu používá anonymní vypravěč, který stojí mimo fikční svět. U tohoto 

typu to často vyznívá jako by vypravěčem byl přímo autor, ale toho závěru by se měl čtenář 

vyvarovat. „Žádný autor nemůže být ideálně objektivní.“39 Spisovatel je ovlivněn historickými 

událostmi, svými zkušenostmi, předsudky, aj., ale stále může ke konstrukci fikčního světa 

používat objektivního vypravěče. 2. Subjektivní er-forma: změna v promluvě, dochází 

k smíšené řeči, prostřednictvím níž se fikční svět konstruuje s pomocí osobního nákladu 

skrytého ve formě vypravěčské promluvy ve třetí osobě. 3. Objektivní ich-forma: Tento 

způsob je poměrně vzácný, vyžaduje totiž potlačení jak interpretační, tak akční funkce. 

Postava je v roli pozorovatele, nijak fikční svět nekomentuje. 4. Rétorická ich-forma: případ, 

kdy vypravěč potlačuje akční funkci, ale zachovává si funkci interpretační. Fikční svět, který 

popisuje, také neustále záporně i kladně hodnotí. 5. Osobní ich-forma: nastává v situaci, kdy 

je vypravěč jednou z fikčních postav a určitým způsobem se podílí na vyprávěném příběhu. 

Sympatizuje s osobami a svobodně hodnotí a popisuje fikční svět.40 

Fenomén literárního a filmového vypravěče rozebírá Seymour Chatman v knize Dohodnuté 

termíny: Rétorika narativu ve fikci a filmu. Tvrdí, že většina filmů nevypráví příběhy 

v klasickém významu slova, filmy mají jiný sémiotický systém a vlastní „artikulace.“ 

Polemizuje zde s Bordwellovou knihou Narration in the Fiction Film. Oba se shodnou na tom, 

že film náleží do obecné naratologie, a oba zastávají názor, že jsou filmy vypravované a ne 

vždy lidským hlasem. Ale Chatman nesouhlasí s Bordwellovým odmítáním konceptu 

implikovaného autorství. Romány i filmy podle něj prezentují fenomény, které nemohou být 

vysvětleny jinak než za pomocí implikovaného autora.  Jeden z případů tohoto autora je 
                                                           
38

 DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. 1973. Český spisovatel Praha. ISBN: 80-202-0418-0, 
s. 10 
39

 Tamtéž, s. 45 
40

 Tamtéž, s. 44 - 48 
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nespolehlivá narace. „Jestliže jediný zdroj předstíraného příběhu je vypravěč a jestliže 

uvěříme, že „fakta“ nejsou taková, jaká vypravěč prezentuje, mohou být pouze nějaká jiná a 

převládající nad zdrojem příběhu, zdroj nazveme implikovaný autor.“41 Jako příklad ve své 

knize uvádí Hitchcockův film Tréma, ve kterém nastává situace, kdy je divákům prezentována 

lživá verze vraždy a až v druhé polovině filmu se retrospektivně dozvídají, že byla kamera na 

straně vraha. V této situaci protagonista „převažuje“ nad filmovým vypravěčem, všechny 

filmové nástroje pracují na vylepšení jeho klamu. Tyto okolnosti Chatman uvádí v rozporu 

s Bordwellovou teorií, která by tento případ vysvětlila jako „naraci“, ale nedokázala by 

odpovědět, jaká narace, pokud jsou obě kompetentní. „Zde musí být širší kontextuální 

záměr, který kontroluje obě narace  - implikovaný autor. Implikovaný autor dává dvě narace 

do juxtapozice a „dovoluje“ nám rozhodnout, která je pravdivá“42   

Chatman si tedy stojí za názorem, že jsou filmy předváděny všudypřítomným činitelem, 

kterého nazývá filmovým vypravěčem. Tento vypravěč nemusí být člověk, hlas vypravěče 

může být jen jednou složkou celkové prezentace, která se skládá z různých sdělovacích 

znaků. Chatman se v knize zabývá i nespolehlivostí „skrytých“ vypravěčů. Dochází k závěru, 

že jediný důvod k nedůvěře ve vypravěčově verzi příběhu je v jeho postavě, tudíž kde není 

postava, tam nelze poznat, že je vysvětlení nespolehlivé. 43 

Vypravěč může být postavou fabule, takový typ se nazývá vypravěčem diegetickým. Či 

nemusí, a poté se jedná o vypravěče nediegetického. Tento druhý typ se běžně objevuje 

v dokumentech. Ve fikčním filmu jej filmaři využívají za účelem vyvolání objektivity anebo 

k navození nálady realismu. Není vždy jasné, o jakého vypravěče se jedná, leckdy je zdroj 

vyprávějícího hlasu neobjasněn. To, že je vypravěč postavou fabule, nutně neznamená, že by 

nemohl vyprávět o událostech, u kterých nebyl. A na druhé straně nediegetický vypravěč 

nemusí vědět vše a může divákovi umožnit přístup i k subjektivním hloubkám.  44 

Woody Allen ve svých filmech často používá postavu vypravěče, na otázku, proč používá 

služby vypravěče, odpověděl: „ Příčina může být dvojí: buď tkví v době, kdy jsem působil jako 

                                                           
41

 CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny: Rétorika narativu ve fikci a filmu. Univerzita Palackého, 
Olomouc. 2000. ISBN 80-244-0175-4. S. 129 
42

 Tamtéž, s. 123 - 130 
43

 Tamtéž, s. 131 -  
44

 BORDWELL, David. THOMPSON, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Vyd. 1. Akademie 
múzických umění v Praze. 2011. ISBN 978-0-07-338616-4, s.135-136 



17 
 

klubový komik nebo v mé touze stát se romanopiscem. Ale do značné míry se ztotožňuji 

s hlasem člověka, který vypráví příběh (...)Mám pocit, že když se obrátím k divákům hlasem 

autora nebo hlavní postavy, jako bych je všechny sehnal do houfu a provedl stejnými zážitky 

jako hlavní postavu – obvykle tou hlavní postavou bývám já sám, ale ne vždy.45 

 

4.4. Melancholie a nostalgie 

Pojem melancholie pochází z řeckých slov melas (černá) a cholé (žluč). Hippokrates v 5. stol. 

př. n. l. tímto termínem popisoval chorobu, která vznikla smíšením černé žluči s krví a byla 

součástí teorie o tělesných šťávách.46  Sigmund Freud ji později spojuje se sklíčeností a apatií, 

a také s narcisismem a mánií. Je důležité rozlišit mezi melancholií a depresí.  Deprese je na 

rozdíl od melancholie emocionální stav rezignace.   

Melancholie nabízí možnost sebereflexe, občas ji jedinec vědomě vyhledává a jde o velice 

komplexní emoci. Pocity melancholie jsou jak příjemné, tak nepříjemné. Reflektivní funkce 

spočívají ve vzpomínkách a představách. Ať už jde o vědomé vzpomínání či přemýšlení, 

vzpomínky slouží jako narativ pro melancholii. Tato situace nastává, kdy si člověk spojí 

přítomný a minulý zážitek, často si také představuje návrat na určité místo z minulosti aj. 

V případě zkoumání melancholické reakce na určitý způsob umění, slouží jako narativ 

například děj filmu. Pocit osamění může být jak důvodem k melancholii, tak její příčinou.  

Termín melancholie se mnohdy mísí s pojmem nostalgie, je to pochopitelné, jelikož obě 

vyjadřují hořkosladkou emoci týkající se minulosti. Nostalgie je v Oxfordském slovníku 

popsána jako „sentimentální stesk či náklonnost k období v minulosti.“ Termín jako takový 

má původ v řeckých slovech nostos (návrat domů) a algos (bolest ),47 a vznikl v 17. století za 

účelem popsání emocionálního stavu švýcarských žoldnéřů bojujících ve válce v zahraničí.  

Pohled na nostalgii jako na nemoc přetrvával přes většinu 19. století. Symptomy v podobě 

pláče, nepravidelného srdečního tepu a anorexie byly připisovány démonům žijícím v mozku. 

                                                           
45

 LAX, Eric. Woody Allen Hovory o filmu. Vyd. 1. 2008. Portál Praha.  ISBN: 978-80-7367-373-4 
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Na začátku 20. století byla nostalgie klasifikována jako psychická porucha a až do konce 20. 

století byla běžně spojována se steskem po domově. Až později byly definovány rozdíly mezi 

těmito dvěma emocemi. Stýskání po domově je jen po místě svého pobytu, zato nostalgie 

může být emoce vztahující se k předmětům, místům, událostem a lidem.48  

Melancholii a nostalgii lze silně vycítit ve velkém množství Allenových filmů, hlavně 

z pozdních snímků a také z filmů, které věnuje městům, jež jsou mu blízké. Woody je známý 

hlavně za svou náklonnost ke svému rodnému New Yorku. Toto město je důležitou složkou 

nálady jeho filmů. Snímek Manhattan začíná sekvencí, která Allenovy pocity k New Yorku 

popisuje: „Obdivoval New York. Nesmírně jej zbožňoval. No, ne tak docela. Spíše jej 

romantizoval. No ne, jinak. New York bylo jeho město a vždy jím bude.“  New York 

romantizuje i v dalších filmech např. V Haně a jejích sestrách je scéna, kdy Sam Waterson 

ukazuje Carrie Fisherové a Dianne Wiestové architektonické skvosty NY, to samé poté Liam 

Neeson s Judy Davis a Miou Farrow v Manželech a manželkách. Ne vždy zobrazuje New York 

vždy v reálném světle: „Když jsem dostal šanci ukázat New York lichotivým způsobem, udělal 

jsem to.“ 49 „Ukazuji New York výběrově prostřednictvím svého srdce. Nikdo nevidí, že 

zachycuji New York takový, jak jej znám z hollywoodských filmů, na kterých jsem vyrůstal: 

luxusní půdní byty, bílé telefony, krásné ulice, nábřeží, jízdy Central Parkem na vozících 

taženými koňmi.“50 Woody se snažil vykreslit New York hollywoodských filmů 30. a 40. let, 

jelikož mu tyto filmy připomínají dětství. Woody Allen natočil velké množství filmu těžících 

z nostalgie, z nichž budou dva analyzovány níže. 

 

4.5. Boření čtvrté stěny  

Boření čtvrté stěny je jedním z nejunikátnějších prostředků, které má filmař k dispozici. 

Většina filmových technik nás vtáhne do příběhu a snaží se, abychom zapomněli, že 

sledujeme film. Naproti tomu boření čtvrté stěny nám připomíná, že jsme diváci sledující 

obrazovku. Tato technika může mnoha různými způsoby přispět k vizuálnímu vyprávění filmu 
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a paradoxně i k vtáhnutí publika do děje. S konceptem čtvrté stěny přišel Denis Diderot 

(1713 – 1784), definoval ho jako bariéru mezi publikem a jevištěm.51 Jeviště se skládá ze tří 

reálných stěn a jedné imaginární. K boření čtvrté stěny dochází, když postava nějakým 

způsobem naruší tuto imaginární linii a připustí přítomnost diváka/ čtenáře nějakým 

způsobem interakce. Filmaři se k ní vrací z vícera důvodů – boření čtvrté stěny může 

prolomit vážnost filmu, může být použito za účelem předvedení plánu či myšlenek postavy či 

za účelem konfrontace diváků.  

Tuto techniku používali již dramatici v antickém Řecku, používala se i v době Shakespeara a 

často také v postmoderním divadle (hlavně v muzikálech). Podobný koncept je znatelný i 

v malířství, v baroku postavy na obrazech počítají s divákem, nechávají prostor pro čtvrtou 

stěnu, postavy působí jako by vystupovaly z obrazu. V renesanci je poté viditelná změna, 

postavy se noří do obrazu a nevšímají si publika, na příklad v obrazech Jean-Baptiste-Siméon 

Chardina. U divadla techniku boření čtvrté stěny používali hlavně avantgardní dramatici, 

snažili se tímto způsobem apelovat na diváka.  

Boření čtvrté stěny se objevuje v nespočetném množství filmů, seriálů a videoher. Jak už bylo 

zmíněno, Woody Allen byl ovlivněn dílem bratří Marxů, tudíž není překvapením, že i oni tuto 

techniku použili například ve filmu Koniny z roku 1932, Groucho Marx tam v průběhu svého 

klavírního sóla zve diváky ven na cigaretu.52 Allen byl také inspirován Charlie Chaplinem, 

který promlouval přímo k divákům ve filmu Diktátor. Jedním z režisérů, který tuto techniku 

hojně využíval, je Mel Brooks. Například ve svých filmech Ohnivá sedla a Závrať naruby.53 

Sám Woody Allen několikrát přikročil k boření čtvrté stěny, především ve filmu Annie Hall, 

kde ji využívá jak za účelem pobavení, tak i k popisu myšlenek hlavní postavy.  V tomto 

snímku je jedna z nejlepších „breaking the fourth wall“ scén, o které je více napsáno 

v podkapitole Annie Hall. 

Jeden z velmi populárních filmů tohoto roku boření čtvrté stěny použil nespočetněkrát za 

účelem konfrontace diváka i kvůli satiře – Deadpool. Tento snímek vycházel z komiksů, ve 
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kterých postava často zmiňuje, že je součástí fiktivního světa: „Hej ty, co si kupuješ tenhle 

komix, můžeš mi zavolat taxi?“.54 Tato postava divákům v průběhu celého filmu připomíná, 

že se dívají na film, dokonce do té míry, že tuto techniku zmiňuje: „Boření čtvrté stěny uvnitř 

boření čtvrté stěny?! To je jak šestnáct stěn“. Deadpool také užívá pop kulturní narážky, 

které se často ale ne vždy týkají komiksového světa: „Pokud jste neviděli film 127 hodin, 

pozor spoiler!“  

4.6. Mockument 

Tento způsob narativu si v této práci zajisté zaslouží vlastní podkapitolu, jelikož se k němu 

Woody Allen v rané tvorbě často vracel. Název mockumentary pochází z anglického mock 

(vysmívat se) a documentary. Tento termín popisuje hraný film či seriál, natočený ve formě 

seriózního dokumentu za účelem satiry.55 Důležité je, že mockument se nesnaží oklamat 

diváka, ten by měl vědět, že to, co sleduje, není pravdivé. Další ze specifických rysů tohoto 

žánrů je absence čtvrté stěny. Protagonisti nemají co „rozbíjet“ a mluví tak přímo k divákům. 

Mockumenty obsahují záběry „mluvících hlav“, které objasňují děj a velmi často v nich herci 

improvizují. Také si v nich mnohdy můžeme všimnout narážek na pop kulturní, sociální a 

politické situace, které nás více přibližují k hercům a k světu, v kterém žijí. „Prvky 

„intertextového dialogu“ byly kdysi typické pro experimentální umění a předpokládaly velmi 

sofistikovaného modelového čtenáře. Skutečnost, že podobné nástroje se nyní staly 

v mediálním světě podstatně běžnějšími, nám napovídá, že média přenášejí – a 

předpokládají – vlastnictví jistých informací, které nám už poskytla jiná média.“ 56 

Následují příklady filmů, které určitým způsobem využili tento „žánr“. Jako první mockument 

se často uvádí rozhlasová hru z roku 1938 Válka světů, ve které na Zemi přistanou 

mimozemšťané. Hra byla nahrána jako reportáž a obsahovala rozhovory s údajnými svědky57 

Pojem mockumentary byl ale podle Oxford Dictionary definován v 60. let 20. století a 

zpopularizoval ho teprve v osmdesátých letech Rob Reiner ve svém filmu Hraje skupina 

Spinal Tap. Tento snímek se točí kolem turné smyšlené rockové kapely. Kamera je sleduje 
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v zákulisí, natáčí koncerty a rozhovory se všemi členy kapely, ve kterých hudebníci používají 

otřepané heavymetalové fráze.  

Jedním z průkopníků mockumentů je právě Woody Allen, který tento se k tomuto způsobu 

narace vrací za komediálním účelem: „formát dokumentu je velice seriózní a jakákoliv 

sebemenší maličkost může tuto serióznost narušit a tím pobavit.“58 Hned jeho první 

režisérský počin Seber prachy a zmiz z roku 1969 byl vyprávěn formou fiktivního dokumentu. 

Příběh o bankovním lupiči Virgilovi byl natočen jako série televizních reportáží. O dva roky 

později natočil Allen satiru na tehdejší vládu Richarda Nixona nazvanou Men Of Crisis: The 

Harvey Wallinger Story, kterou PBS nakonec ani neodvysílala. Jeho další mockumentární 

počin vyšel v roce 1983 film Zelig vyprávějící příběh o „lidském chameleonovi“, který se chtěl 

natolik zalíbit lidem kolem sebe, že začal měnit svou podobu. K této formě se Allen později 

vrátil i u snímků Manželé a manželky a Sladký ničema.  

Jedním z novějších zahraničních filmů, který tento žánr zvolil, byl Borat, který vyvolal velkou 

pozornost médií a pobouřil nejen kazachstáncké a americké publikum. Při natáčení tohoto 

snímku o fiktivním kazachstánském reportérovi a jeho dokumentárním výletu do Spojených 

Států jednal štáb na hraně filmařské etiky. Obyvatelé rumunské vesnice Glod, kteří se 

objevují na začátku filmu v „Kazachstánu“, si například údajně mysleli, že se tam natáčí 

seriózní dokument zobrazující rumunskou chudobu.59  

I v České republice se vyskytuje několik zástupců filmů z řad mockumentu. Není se čemu 

divit, když v soutěži „Největší Čech“ dostal nejvíce hlasů fiktivní génius a všeuměl Jára 

Cimrman. Divadlo, v rané fázi v podobě rozhlasového pořadu, založené v roce 1966 Zdeňkem 

Svěrákem, Ladislavem Smoljakem, Miloňem Čepelkou a Jiřím Šebenkou je v naší zemi velice 

populární.60 Zdeněk Svěrák ve filmu Tatínek řekl: „Diváci často naše hry znají lépe než my.“  

Divadlo Járy Cimrmana je zde zařazeno hlavně kvůli seminářům, které jsou součástí 

představení a kde herci postavu Cimrmana představují. Postupně odkrývají dokumentárním 

způsobem jeho dílo, hudební skladby, vynálezy, básně aj. 
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Jedním z nových českých filmů částečně natočených ve formě mockumentu, je snímek 

Ztraceni v Mnichově režiséra Petra Zelenky. Tento počin dostal řadu ocenění, k čemuž mimo 

jiné napomohlo zvolení netradičního stylu narace a úspěšná kombinace žánrů. V první 

polovině se odvíjí příběh o únosu papouška sira P a v druhé části se snímek nečekaně změní 

na film o filmu s mockumentárními prvky. Tato část filmu mimo jiné obsahuje rozhovory 

s herci, režisérem a dalšími členy štábů.  

Mockumentární forma se netěší oblibě jen ve filmovém průmyslu, je populární i v televizních 

seriálech, a to hlavně ve Velké Británii. Jedním z televizních seriálů, který je velice důležitým 

zástupcem tohoto žánru, je Kancl. Tento seriál vznikl pod vedením Rickyho Gervaise a 

Stephena Merchanta a později byl remakován ve Spojených Státech. Jedním z prvků 

mockumentu, který ho odlišuje od klasického sitcomu, je absence umělého smíchu. Ten 

divákům v seriálech jako jsou Přátelé, Teorie velkého třesku a v nespočtu dalších, neustále 

připomíná, že sledují fiktivní příběh. Což se zde neděje, a proto sledujícím může připadat, že 

mají k televizním postavám blíže. 

 

4.7. Eskapismus 

Lidé často hledají různé způsoby, jak uniknout realitě. Od čtení knih, přes hraní her, až 

k sledování filmů. Pojem eskapismus je ve Slovníku mediální komunikace popsán jako 

„mentální proces, jehož podstatu tvoří fantazijní únik před reálnými životními problémy do 

imaginárních světů, které mají často podobu mediálních simulací.“ 61Eskapismus lze tedy 

chápat jako obranný mechanismus, díky němuž se jedinec vyhýbá konfrontaci 

s nepříjemnými, frustrujícími událostmi. 

Projevy chování spojené s eskapismem začali v první polovině 20. století zkoumat teoretici 

masové komunikace jako Herta Herzog a Paul Felix Lazarsfeld, avšak kategorie jako taková se 

objevuje o pár let později v dílech například Leonarda Irvinga Pearlina, který se zabýval teorií 

užití a uspokojení.62 Tato teorie zkoumá důvody, proč a k jakému účelu lidé využívají média a 

pracuje s konceptem aktivního publika, který předpokládá, „že příjemce sdělení lze chápat ve 
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smyslu dynamického tvůrce významu, nikoli pouze jako prostého pasivního příjemce.“63 

Takové publikum je na rozdíl od pasivního publika bráno jako aktivní činitel mediální 

komunikace, jednotlivci si z nabídky volí sdělení a různým způsobem ho interpretují, jsou 

také ovlivněni svými názory, znalostmi a náladou.64  

Další z teorií, jež se tímto zabývá, je teorie selektivní percepce, které se věnoval Joseph 

Klapper. Zkoumal důvody, proč jedinci často nevědomě unikají před nepříjemnými 

myšlenkami či je v mysli alespoň pozměňují k lépe snesitelné realitě.65 Jeden z důležitých 

příčin tohoto procesu je tzv. mechanismus identifikace, kdy se diváci ztotožňují mediálními 

postavami, jako jsou herci a zpěváci, a také s fiktivními charaktery filmů či seriálů. V důsledku 

toho dochází k tzv. „parasociálním interakcím“, což jsou „psychologické procesy, skrze něž 

uživatelé médií nazírají mediální postavy, jako by to byli skuteční lidé.“66 

Samozřejmě ne vždy se u sledování mediálních simulací jedná o pouhý eskapismus. Člověk 

jako divák vyhledává fikční světy, jelikož je brán na místa, kde nikdy nebyl a prožívá věci, 

které nikdy nezažil, média nabízejí okénko do většího světa a rozšiřují perspektivu. C. S. Lewis 

ve své knize napsal: „Usilujeme o rozšíření našeho bytí. Chceme být lepší než my sami. Každý 

z nás od přírody vidí celý svět z jednoho úhlu pohledu s perspektivou a selekcí vlastní nám 

samotným. Chceme vidět jinýma očima, představovat si za pomocí cizí představivosti, cítit 

jinými srdci stejně jako našimi. Potřebujeme okénka.“67 

Odpověď na otázku, proč lidé vyhledávají příběhy, poskytl americký komparativní religionista 

Joseph Campbell, který se zaměřoval na mýty, a jehož myšlenky inspirovali například 

amerického režiséra George Lucase k přepsání Hvězdných válek.68 Campbell ve své sérii 

rozhovorů nazvané The Power Of Myth řekl: „Lidé tvrdí, že všichni hledáme důvod k žití. To si 

já nemyslím. Domnívám se, že hledáme zkušenosti, které nám připomenou, že žijeme. 

Usilujeme o to, aby naše životní zkušenosti na fyzické rovině rezonovaly s naším 
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nejvnitřnějším bytím a realitou, a díky tomu jsme pociťovali nadšení ze života. A k dosažení 

tohoto pocitu nám právě dopomáhají mýty.“69 

 

4.8. Opakovaná konzumace 

Téma, které se dotýká jak nostalgie, tak eskapismu, je téma opakované konzumace. V roce 

2012 Sidney Levy a Cristel Antonia Russel díky průzkumu zjistili, že existuje pět hlavních 

důvodů, proč lidé často vyhledávají známý zdroj zábavy. Vědomá opakovaná konzumace 

(ang. volitional reconsumption) může být směřovaná na minulost i na budoucnost, záleží na 

očekávání publika. Do spotřeb směřovaných na minulost Russelová a Levy zařazují regresivní 

konzumaci (regressive reconsumption), která je poháněna zkušenostmi a vzpomínkami. 

Jedinec se v tomto případě snaží navrátit do stavu, ve kterém se v minulosti nacházel při 

sledování konkrétního snímku/ čtení knihy apod. Spojuje si určité výrobky s emočně nabitými 

vzpomínkami a vrací se k nim, aby si oživil již mnohdy zašlou vzpomínku. Angličanka 

Genevieve si například při čtení knihy Baletní střevíčky vybaví pocity štěstí, které při čtení 

této knihy měla v dětství.70  

Další typ, který Levy a Russel definovali, je progresivní konzumace (progressive 

reconsumption). Ta, na rozdíl od té regresivní, nezavrhuje možnost pozměněné zkušenosti. 

Je to situace, ve které se jednotlivec navrátí k určitému dílu za účelem zjistit, jak by reagoval 

po určité době a jestli by ho toto konkrétní dílo nějakým způsobem nově obohatilo. Podobný 

postup používají i psychoterapeuti, kteří v řízeném prostředí pomáhají pacientům opakovaně 

prožít zkušenost například při léčbě posttraumatické stresové poruchy.71 

Třetím uvedeným typem je rekonstrukční konzumace (reconstructive reconsumption), jež je 

motivována potřebou osvěžení paměti a tudíž směřována do minulosti. Člověk připouští, že 

jeho paměť není perfektní a opakovaně se stává divákem, může si pak povšimnout jiných 
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detailů v díle, účastníkům průzkumu přišlo, zajímavé, že si některé části nepamatují, 

zamýšleli se, proč tomu tak je. Čtvrtý typ se týká vztahové konzumace (relational 

reconsumption), jde o pocit bezpečí a útěchy, který lidé hledají u svých známých. Často 

navštěvují místa, na kterých byli s určitými lidmi a například také sledují filmy společně. 

Lynette z Nového Zélandu v rozhovoru řekla, že se vždy se synem dívala na Čtyři svatby a 

jeden pohřeb: „jelikož to byl film, který se z rodiny líbil jenom nám dvěma.“ Sama by se na 

něj nepodívala.72 

Jako poslední a pátý typ uvádí Levy a Russelová v průzkumu reflektivní konzumace (reflective 

reconsumption). Ta nastává v situaci, kdy je jedinec otevřen možnosti přehodnocení zážitku 

z minulosti. „Dynamické propojení mezi jedincovou minulostí, přítomností a budoucími 

zkušenostmi napomáhá objektu k dosažení existencionálního pochopení“ Účastnice 

průzkumu Naomi se přiznala, že sledování filmu Vzkaz v láhvi jí připomíná bývalého přítele a 

to jí pomáhá vědomě se vrátit do minulosti, pracovat na svých slabých stránkách a vzít si 

poučení do svých budoucích vztahů.73 

Celkově z tohoto průzkumu vyšlo, že se účastníci rádi vracejí k filmům, které již viděli, a že 

klady převažují nad zápory. Mezi klady zařadili skutečnost, že je divák rychleji vtáhnut do 

děje a ihned cítí s postavami. Také fakt, že jedinec má často náladu na určitý žánr, a ví, že ho 

známý film nezklame. Za jednu z dalších kladných stránek účastníci označili zvýšenou 

citlivost, dokážou si po několikátém sledování filmu všimnout detailů a lépe situace 

s postavami prožít. Diváci se také často vrací ke svým oblíbeným částem filmu, například 

k dobrému vtipu v komedii nebo hezkému momentu, při sledování takovéto scény dochází k 

„emocionálnímu vyvrcholení“, při kterém dojde k eskapismu. „Při dosažení emocionálního 

vyvrcholení byli zážitkem účastníci tak pohlceni, že ztratili ponětí o čase a místě“74 Jediný 

zápor, který Levy a Russel uvádí, je situace, kdy se opakované sledování filmu stane rutinou a 

nudou. Toho se diváci vědomě snaží vyvarovat tím, že si před opětovným sledováním filmu 

nechají delší časový odstup.75 
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Téma eskapismu se dotýká Woodyho Allena jak po stránce jeho filmových postav, tak životní 

filozofie: „Říká se, že jestli mám ve svých filmech vůbec nějaké velké téma, pak je to rozdíl 

mezi realitou a fantazií. To se v nich objevuje často. V podstatě jde, myslím o to, že já realitu 

nesnáším. Bohužel je to jediné místo, kde dostaneme slušný biftek…“76 „V mých snímcích je 

patrné přání ovládat realitu, napsat scénář, aby to dopadlo, jak chcete vy. Protože co vlastně 

dělá spisovatel nebo scénárista – vytváří svět, v němž by chtěl žít.“77 

I mnoho Allenových hrdinů hledá ve fiktivním světě filmových (či románových) děl únik před 

životní realitou. Mickey Sachs z Hany a jejích sester nalezne ztracenou životní jistotu ve 

sledování filmů braří Marxů, Cecilia z Purpurové růže z Káhiry jde do kina Jewel, doufaje v 

únik od myšlenek na hospodářskou krizi, na rozpadající se manželství a na svou špatnou 

práci. v Půlnoci v Paříži doslova utíká hlavní postava do minulosti, kde se potkává se svými 

oblíbenými umělci a k podobným situacím dochází i v jiných Allenových filmech.  

Pro Woodyho je únikem jak sledování filmů, tak i jejich natáčení. V mnoha rozhovorech 

zmínil, že jedním z hlavních důvodů, proč točí tolik filmů a proč se prakticky nikdy nezastaví, 

je snaha uniknout realitě a svým myšlenkám: „Rozptyluje mě to od životní nejistoty, 

nevyhnutelnosti stárnutí, myšlenek na smrt a smrt mých blízkých, masové zabíjení, 

hladovění, holocaust a celkově o existencionální pozici, v které se nacházíme.“78 

 

5. Filmová analýza 
 

Existuje řada možných přístupů k analýze, já jsem zvolila způsob systémový, který chápe 

každé dílo jako složitou soustavu prostředků, částí a dílčích celků. 79  

Prvním prvkem je Strategie vyprávění: Jedním ze způsobů analýzy vyprávění je zabývání se 

uspořádáním syžetu ve vztahu k fabuli, které byly rozebrány výše. Situace, kdy se odhalují 

zákonitosti reorganizace událostí fabule v syžetu, umělecké důvody ke smršťování a 

                                                           
76 BJORKMAN, Stig. Woody o Allenovi. Vyd. 1. Paseka Praha. 1996. ISBN: 80-7185-052-7, s. 53 
77

 Tamtéž, s. 54 
78 NATIONAL PUBLIC RADIO. Woody Allen On Life, Films And 'Whatever Works'. 2009. [Cit. 04/2016]. Dostupné 

z: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=105400872  
79

 KOKEŠ, Radomír, J. Rozbor filmu. Vyd.1. Masarykova univerzita Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7756-0. s. 16 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=105400872


27 
 

roztahování času, rytmické vzorce a pravidelnosti opakování, variování a odlišností. Dalším 

způsobem analýzy vyprávění je odhalování logiky nikoli systému jako celku (syžet), nýbrž 

vlastností systému jako pružného procesu. Postupné přetváření naší představy o fabuli je 

v tomto ohledu výsledkem pečlivě uplatňovaných strategií tohoto procesu, který se nazývá 

narací. Ten spočívá ve spolupůsobení syžetu a stylu, aby poskytoval divákovi určitá vodítka 

k rekonstrukci fabule. Stejně jako v případě syžetu odvozujeme jeho vysvětlení až od znalosti 

celku. 80„Narace může být více či méně omezená na vědění postavy a může do větší či menší 

hloubky přibližovat její vnímání a myšlenky.“81 

Druhým je Styl filmu, kterým je myšleno systematické a rozpoznatelné užití technických 

prostředků a estetických postupů filmového média, které chce nějakým způsobem působit 

na diváka. Styl můžeme členit na složky jako v knize Umění filmu – mizanscéna, práce 

kamery, střih a zvuk. 82 Mizanscénou rozumíme vše před kamerou, prvky jako prostředí, 

rekvizity, figury, barvy, kostýmy, osvětlování, a také práci s nimi.83 Prostředí divákovi 

například nastíní fikční svět, díky němuž zjistí, v jaké době se odehrává, jaké jsou tam 

podmínky atd. Skrze mizanscénu lze také představit hrdiny. Pomocí práce kamery filmař 

„rozhoduje o vlastnostech snímání záběru – tedy nejen o tom, co se natáčí, ale také, jak se to 

natáčí. V otázkách onoho ‚jak‘ se může filmař rozhodovat pro konkrétní volby ve třech 

oblastech: 1. fotografické aspekty záběru, 2. rámování záběru a 3. délka záběru.“84 Další 

složkou stylu je nezpochybnitelně střih. Technicky by byl střih definován jako spoj mezi 

dvěma samostatnými kusy filmového pásu. Avšak kompozičně se za střih považuje jen to, 

když jej filmaři neskrývají, pokud dochází k viditelné časové výpustce ze snímané akce nebo 

se změní pozice, ze které je snímána.85 A poslední složkou stylu, kterou se tato práce budu 

zabývat, je zvuk. Ten lze dělit na mluvené slovo, hudbu a ruchy.86  

A posledním prvkem je téma Fikčních světů. „Ten představuje časoprostor utvářený dílem, a 

sice časoprostor zahrnující v sobě různé soubory podmínek: podmínky možného, 
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hodnotného, povoleného či věděného, a zároveň představuje tematickou úroveň díla.“87 

Radomír D. Kokeš takový svět člení na dvě kategorie. Ten první (mikrosvět) odvozuje od 

postavy a obsahuje její sny, přání, vlastnosti, cíle a představy a druhý (subsvět) označuje 

oblast fikčního světa, již sdílejí nebo by mohly sdílet nejméně dvě různé postavy, přičemž jde 

o jistý soubor vědění, pravidel či hodnot.  

 

Jelikož mají filmy Woodyho Allena široké žánrové a tematické rozpětí, vybrala jsem čtyři 

filmy, jež podle mne nejlépe reprezentují různé směry, kterými se za ta léta režisér vydal, a 

také fenomény filmové teorie, které byly rozebrány výše. Film Seber prachy a zmiz byl 

zvolen, jelikož je to první snímek režírovaný Woody Allenem, je v tedy něm poznat částečná 

nejistota. A také je perfektním zástupcem mockumentu. Annie Hallová zde reprezentuje  

Allenův konverzační romantický žánr, a  je mimo jiné filmem experimentujícím 

s kinematografickým médiem. Purpurová růže z Káhiry je film velmi odlišný od jeho rané 

tvorby. Tento snímek byl zvolen převážně kvůli svému balancování mezi fantazií a realitou, a 

také kvůli zobrazení eskapismu. Půlnoc v Paříži byla vybrána jako zástupce Allenovy pozdější 

tvorby, je to jeden ze snímků natočených jako pocta jednomu z režisérových oblíbených 

měst. Několik takových ód na město natočil v minulosti – Manhattan, Do Říma s láskou, 

Všichni říkají: Miluji tě aj., a proto není od věci zde jeden z takových filmů analyzovat. 

 

5.1. Seber prachy a zmiz  

Allenův sólový režijní debut měl premiéru v roce 1969. Pro vlastní režii se rozhodl částečně 

kvůli nepříliš kladným zkušenostem z natáčení Kasino Royale o dva roky dříve a z Co je 

nového, kotě?, ke kterým psal scénáře: „Producenti ten scénář vůbec nepochopili, ničemu 

z něj neporozuměli a já samozřejmě nemohl do věcí mluvit“88 U filmu Seber prachy a zmiz 

měl Allen smlouvu s novým studiem Palomar Pictures, kteří vybrali velkou část produkčního 
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týmu. Režisér si vybral kostýmního výtvarníka, kameramana a architekta. Nepohodl se však 

s kostymérem a kameramanem, a proto byli nahrazeni.89 

Woody byl kvůli nedostatku zkušeností filmově nevyzrálý a teprve se snažil zjistit, co funguje 

a co mu sedí. Přes natáčení scén až k hudbě: „K mnoha scénám jsem vůbec nedal hudbu, 

takže působily suše a bezvýrazně.“ Později se ke štábu přidal filmový editor Ralph Rosenblum 

a díky jeho radám a zkušenostem film rozkvetl. Pomohl s hudbou, zjistil, že Woody nechal 

vystřihat velké množství vtipných scén a celkově překopal celý film: „Ralph mi předvedl 

spoustu, spoustu věcí.“90  

Tento snímek paroduje nejen žánr cinema verité, který se v 60. letech rozmohl kvůli 

dostupnosti ručních kamer a přenosných zařízení na záznam zvuku,91 ale i žánr gangsterských 

filmů jako byl například Bonnie a Clyde. V tomto filmu je několik rysů, kvůli kterým se tento 

film řadí k tzv. mockumentu: Jedním z nich je fakt, že filmem provází dokumentární vypravěč. 

Ten divákům představuje osobnost již od první scény a vysvětluje děj. Občas záběry 

komentuje samotný Allen jako postava Virgila ve stylu stand-upu: „Byl jsem buď zamilovaný, 

nebo jsem měl plané neštovice.“ Dalšími rysy mockumentu jsou v tomto filmu: ledabylý styl, 

kterým je tento film natočen, časté improvizování a rozhovory s mnoha lidmi z Virgilova 

okolí. V těchto rozhovorech lidé často mluví se „štábem“. V jedné takové scéně figuruje 

Virgilova učitelka ze základní školy, která se ujišťuje, jestli může do kamery říci vulgární slovo. 

Další z takových případů je výpověď Virgilových rodičů, kteří se za kriminální činy svého syna 

stydí, a jsou za účelem zachování si identity v maskách Groucho Marxe. 

Když tento snímek srovnáme s jeho pozdějšími počiny, je znát, že zde ještě není žádná 

filosofická rovina a moc prostoru nevěnuje ani psychologii postav. Jak bylo řečeno dříve, 

klade důraz na komickou stránku. Je to jakési přenesení osobnosti vyvinuté při Allenových 

stand-up výstupech do různých humorných situací. V některých částech převládá verbální 

humor a v některých vizuální.  Celkově to tedy působí jako skeče náhodně dané dohromady. 

Avšak snímek naštěstí netrpí rozpolceností. Klasickou ukázkou vizuálního humoru je scéna, 

kde Virgil jako violoncellista hraje s kapelou, která je ale pochodová, takže se každých pár 

vteřin zvedá a přesouvá. Či scéna, kde se ve vězení snaží poskládat prádlo za pomocí 
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skládacího mechanismu. A poté také scény, které se objevují v každém Virgilovém věku, a to 

variace na vtip s rozbíjením brýlí, kdy je Virgil lidmi kolem sebe šikanován tím, že mu 

rozšlapou brýle a v poslední takové scéně si je rozšlape sám. Všechny gagy spojuje Allenův 

absurdní humor, který je velmi znát například ve scéně s přepadením, kde se všichni 

zaměstnanci banky začnou dohadovat ohledně Virgilovo vzkazu: „Co je zdraň? – To je b. – 

Ne, to je určitě D, koukněte.“  

Divák poměrně rychle pochopí, koho se tento film bude týkat. Hned v úvodní scéně se u 

Virgilovy dětské fotky dozvídá, že než tento člověk „dosáhne 25. roku, bude hledán 

policejními sbory v šesti státech pro přepadení a ozbrojenou loupež.“ Diváci sledují scénky 

z jeho života, od výčtu Virgilových nezbedností v dětském věku přes romantickou zápletku, 

která začne poté, co se pokusí okrást slečnu v parku. Divák se o jeho Virgilově dívce Louise a 

jejím mikrosvětě nedozvídá mnoho, v podstatě jen to, že si přeje stát se malířkou a dětství 

prožila u adoptivní rodiny. Pár se do sebe zamiluje, ale jelikož jsou chudí, Virgil se vrací 

k dráze zločinu. Pokusí se vykrást banku, jenže je chycen a poslán do vězení, z kterého se mu 

podaří uniknout. Na nějakou dobu si najde opravdové zaměstnání, ale dlouho v něm 

nevydrží a podruhé jde vyloupit banku. Film končí ve vězení, kde je Virgil odsouzen na 800 

let.  

Jedna věc, jež se později změnila ve stylu Allenova natáčení, je počet záběrů. U filmu Seber 

prachy a zmiz nechal dělat hodně záběrů, jelikož si myslel, že správný režisér je 

perfekcionista a má točit do rezervy.92 Natáčení každé scény několikrát, aby bylo dostatek 

materiálu a pak se mohlo všechno vytvořit ve střižně, je klasický hollywoodský postup. U 

několika následujících filmů se o tento postup Woody Allen ještě pokusil (Banáni, Všechno, 

co jste kdy chtěli vědět o sexu, Spáč), ale přišlo mu to „hloupé“, a tak přešel na postup, který 

používá dodnes. A tím je natáčení dlouhých nepřerušovaných záběrů, které občas trvají až 

několik minut. Režisér se přiznal, že tímto způsobem natáčí z lenosti „Nemám dostatek 

trpělivosti nebo koncentrace, nevydržím to prostě tolikrát poslouchat“, ale také jelikož 

přetváření scén po natáčení krade scénám jejich přirozený rytmus a plynulost.93 

Práce kamery je v Seber prachy a zmiz přizpůsobená stylu mockumentu, tím pádem zde není 

moc protipohledů, většinou kamera zabírá Virgila, i přes to, že hovoří někdo jiný. Také se 
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střídají černobílé a barevné záběry, ty černobílé vypadají jako by mohly být z rodinného 

archivu  Starkwellových (video Virgilova dědečka, záběry ze školy,) a ze starých reportáží (z 

basebalového zápasu, kde dědu strefí míček do hlavy, záběry z televizních zpráv). Všechny 

rozhovory a záběry natáčené štábem v přítomnosti jsou barevné.  

U prvních filmů měl Allen vlastní skladatele, kteří pro něj dělali originální soundtrack, později 

si ale uvědomil, že si rád vybírá hudbu z desek.94 U tohoto filmu mu skládal hudbu Marvin 

Hamlisch, který byl dobrým skladatelem, ale byl nervózní a vystresovaný, což byl také jeden 

z důvodů, proč dal Allen později přednost deskám.95 Hudba je v Seber prachy a zmiz často 

napínavá i v humorných situacích, například ve scéně, kde hraje Virgil velmi špatně kulečník. 

V některých scénách hraje rozverný jazz, v některých groteskní hudba ve stylu filmů 

Charlieho Chaplina. A v průběhu celého filmu se vrací téma, smutná nostalgická melodie 

hraná na klavír.  

5.2. Annie Hallová 

Annie Hallová je jedním z nejznámějších filmů Woodyho Allena. Tento chronologicky 

přeházený příběh točící se kolem milostného vztahu brooklynského komika Alvy Singera a 

wisconsinské zpěvačky Annie Hallové je ukázkou toho, jak lze jednoduchý příběh obohatit 

nejen zajímavým stylem natáčení, ale i způsobem nahlížení na základní životní otázky. 

Natáčení tohoto filmu představovalo pro Allena zásadní umělecký krok. Dříve se tolik 

nesnažil o styl a estetiku, více se soustředil na humornou stránku. „Jediným mým zájmem 

bylo, aby se lidé smáli,“ řekl režisér v roce 1976.96 Tímto filmem se posunul k vážnější 

tématice, naštěstí však neupustil od postmoderního zkoumání filmových možností.   

Jedním z důvodů Allenova uměleckého „dospívání“ je začátek spolupráce s kameramanem 

Gordonem Willisem. Toto období Allen nazval „prvním krokem k filmařské zralosti“97 Byl to 

první z osmi snímků, na kterých pracovali společně. „Po technické stránce pro mě byl velmi 

důležitým učitelem. V technice je hotový kouzelník, a zároveň je velký umělec. Ukázal mi, jak 

se dá zacházet s kamerou a se světlem, což pro mě po všech stránkách znamenalo skutečnou 
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změnu.“98 Annie Hallová byla pro Woodyho také začátkem průzkumu barev a estetického 

cítění. V tomto a i v následujících filmech se soustředil na teplé podzimní barvy. Zastával 

názor, že „když se díváte na obraz, mělo by to působit, jako když sedíte v křesle. Obraz by 

měl být pohodlnou židlí pro vaše oči“99 Tuto větu pravděpodobně převzal od malíře Henriho 

Matisse, s nímž tento úhel pohledu sdílel. 100 

Kamera v tomto filmu často slouží jako třetí účastník vztahu, je umístěna na místech, kde by 

opravdový člověk mohl dva hlavní protagonisty sledovat. Občas stojí opodál a nechává Annie 

a Alvymu prostor při intimních chvílích. Některé scény jsou také natáčeny přímo z Alvyho 

perspektivy. V tomto filmu je možné si všimnout nejednoho z Allenových klišé. Prvním jsou 

záběry, kdy kamera stojí v dáli a snímá osoby kráčející k ní a začne se pohybovat, jakmile se 

protagonisti přiblíží. Tato technika je v tomto snímku hlavně ve scénách, kde spolu hovoří 

Alvy a jeho přítel Rob. V Annie Hallové také poprvé použil scény, kde kamera nezabírá herce, 

který zrovna mluví. Když připravovali záběr, kde se Annie a Alvy rozcházejí a rozebírají si 

knihy, řekl Woody: „Vůbec nejsou pohromadě v záběru. Je to v pořádku?“ a Gordon Willis 

odpověděl: „Jo, je to bezva.“ A od té doby tuto techniku začal režisér praktikovat i 

v následujících filmech, v každém filmu má alespoň jednu scénu, kde nikdo není vidět a divák 

slyší jenom hlasy. Dělá tyto scény na Gordonovu počest.101 

Často zde dochází k boření čtvrté stěny, která již byla rozebrána v předchozí kapitole. Ve 

dvanácté minutě filmu je tato technika použita nejzajímavěji. Je to scéna, ve které Alvy a 

Annie stojí ve frontě před otravným „mediálním teoretikem“. Tento člověk se očividně 

předvádí před svou dívkou, interpretuje Feliniho filmy a cituje Marshalla McLuhana. Ve 

chvíli, kdy už to Alvy nemůže vydržet, otočí se k divákům, začne si stěžovat a vzápětí vytáhne 

McLuhana zpoza filmového stojanu: „Slyšel jsem, co jste říkal. Vůbec nerozumíte mé práci. 

Nechápu, jak můžete učit na vysoké škole.“ Allen tuto techniku nepoužil v prvé řadě kvůli 

humoru, ale spíše kvůli vývoji příběhu: „Chtěl jsem, aby ho diváci prožívali se mnou.“102 
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Allen ve filmu využívá o mnoho více kreativních technik. Jednu z nich můžeme vidět přibližně 

v polovině filmu. Alvy v této scéně přesvědčí Annie, aby se s ním milovala bez vlivu 

marihuany, načež se zvedne „duch“ Annie a pozoruje je ze židle. Je to vyjádření výrazu „být 

duchem nepřítomná“ za pomocí dvojité expozice. Další vizuální technikou je použití titulků 

ve scéně, kde spolu hlavní protagonisté poprvé diskutují. Na plátně se odehrává konverzace, 

ale titulky popisují, co si Alvy a Annie doopravdy myslí: „Jak asi vypadá nahá“. Dále Woody 

Allen použil techniku animace v sekvenci se Sněhurkou a také cestování časem. V několika 

scénách Alvy navštíví minulost a párkrát s sebou vezme Annie a Roba.  A to je jen několik 

příkladů z filmu, v němž je užita řada nestandardních vypravěčských prostředků.  

Když se v tomto filmu divák soustředí na hudbu, mohl by si uvědomit, že tu na Allenovy 

poměry moc hudby neuslyšíme. Annie Hallová nemá původní soundtrack a žádná skladba 

nedoprovází ani úvodní a závěrečné titulky. Když se na to v Hovorech o filmu Allena Eric Lax 

zeptal, jako důvod uvedl: „V té době jsem se hodně zajímal o Bergmanovu tvorbu a Bergman 

nikdy nepoužíval hudbu. Měl jsem pocit, že o tom musí něco vědět. Říkal jsem si: Bergman je 

tak dobrý, a když si myslí, že hudba není v pořádku, možná jsem něco nepostřehl.“103 Až 

později získal více sebedůvěry a dal na svůj pocit. V Annie Hallové ale hudba působí výrazně, 

jelikož je jí tam pomálu. (Například skladba Seems Like Old Time, kterou zpívá Diane Keaton 

v závěrečné scéně). 

Při rozboru dějové stránky filmu je vhodné začít hned prvním záběrem. Ty nejsou vždy 

majestátní či zapamatovatelné, ale jsou velmi důležité. Filmař tím divákům poprvé 

představuje fikční svět, ve kterém se bude film pohybovat. V první scéně Annie Hallové je 

vidět jen muž mluvící na kameru. Informace jsou omezené tím, že si divák nemůže vyvodit 

nic z místa, kde stojí. I tak se dozvídá, že se film bude točit kolem této osoby, kolem toho, co 

si myslí a kolem její minulosti. Také je poprvé zmíněna hlavní ženská postava: „Annie a já 

jsme se rozešli.“ Touto větou vlastně začíná syžet filmu a režisér tím prozrazuje hlavní 

zápletku. Výslednou fabuli si v průběhu filmu divák sestavuje a upravuje na základě „výletů“ 

do minulosti.  Je to vlastně jakási Alvyho psychoanalýza, ve které se snaží přijít na to, co a 

kdy se v jejich vztahu pokazilo. Občas je těžší zařadit scény do konkrétní fáze jejich vztahu, 

neboť film se skládá z Alvyho neuspořádaných vzpomínek. Ale příběh tím netrpí, naopak díky 

tomu ubíhá svižným tempem. 
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Ve filmu jsou velmi detailně vykreslené mikrosvěty Alvyho a Annie, známe jejich pocity, 

emoce, obavy. Oba mají řadu nepříjemných zlozvyků i traumat, která komplikují jejích vztah. 

Ve „split screen“ scéně s Alvyho a Annie rodinami můžeme vidět, jak jsou jejich mikrosvěty i 

subsvěty odlišné. Když poprvé potkáváme Annie, působí nervózně a hlavou v oblacích. Ke 

konci jejich vztahu je z ní mnohem sebevědomější a nezávislejší osoba. Z náznaků můžeme 

vyvodit, že Alvy na tom má nepopiratelnou zásluhu, sám posílal Annie do vysokoškolských 

kurzů, bral jí na intelektuální filmy a kupoval jí knihy. Alvyho vývoj je na druhé straně 

minimální.  

Ačkoliv je Annie Hallová v mnoha aspektech romantickou komedií, úplně ji nelze zařadit do 

klasických amerických romantických komedií. Jedním z hlavních důvodů je její konec, není 

zde totiž žádný „happy end“. A vlastně celá narace je u tohoto filmu nezvyklá, jsme 

povětšinou svědky párů, které se v průběhu filmu rozhádají, jen aby si na konci uvědomili, že 

jsou pro sebe stvoření. Annie Hallová přistupuje k lásce z jiného úhlu a popisuje romantický 

vztah se vší svojí hořkostí. 

Ke konci filmu je klíčový moment, kdy se Alvy s Annie naposledy loučí, který vystihuje celou 

podstatu snímku.  Zajímavé je, že scéna, která by mohla obsahovat důležitý dialog, či dlouhé 

detaily na obličeje protagonistů, je natočena z perspektivy neznámého člověka sedícího 

v kavárně, který se náhodou stane svědkem velmi důležitého momentu v Alvyho životě. Tato 

scéna zrcadlí skutečnost, že události, které ve svém životě vnímáme jako zcela zásadní, jsou 

vlastně pro zbytek světa naprosto nedůležité a v řadě případů nemusí být ani nikým 

vnímány.  

 

5.3. Purpurová růže z Káhiry 

Tento snímek v mnohém připomíná později natoučenou Půlnoc v Paříži, je také na hraně 

s žánrem fantasy a dotýká se tématu eskapismu. V tomto případě jde ale o film natočený v 

roce 1985, odehrávající se v roce 1935 za doby Velké hospodářské krize. Z čehož je patrné, 

proč postavy (zejména hlavní protagonistka) v tomto filmu často vyhledávají příležitosti 

k úniku. Purpurová růže z Káhiry byla jedním z mála filmů, se kterým byl Allen po zhlédnutí 

spokojen. „Na Purpurovou růži z Káhiry jsem měl pozitivní názor. Většina filmů vypadá o 99 
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procent jinak, než jsem si je původně v ložnici představoval. V tu chvíli mi ten nápad vždy 

přijde geniální, ale poté se podoba filmu natolik změní, že se mi finální verze nelíbí. Všechno 

se neustále vyvíjí, nebo častěji rozpadá. U tohoto filmu to vyšlo lépe.“ 104 

Divák se s hlavní postavou Cecílie seznamuje v úvodní scéně, kdy vidí, jak zasněně hledí na 

plakát nového filmu Purpurová růže z Káhiry v hlavě si přehrávající „I’m in Heaven“ od Freda 

Astaira. Vzápětí jí o kousek mine kovové písmeno z vývěsky, a tím je vržena zpět do reality. 

Během prvních scén divák zjišťuje, v jaké se protagonistka nachází situaci. Nejen po pracovní 

stránce se jí nevede, ale i v osobním životě. Je patrné, že se k ní její manžel chová nevalně, 

pije, bije jí, a bere jí peníze. Cecilie před těmito starostmi uniká každý večer do kina, kde si jí 

po několika návštěvách toho samého filmu všimne jedna z mužských postav. Je jím Tom 

Baxter, dobrodruh z Egypta, který následně vystoupí z plátna a rozehrává romantickou část 

syžetu. „Poznala jsem úžasného muže, je sice fiktivní, ale nemůžu chtít všechno.“ 

Následuje série scén, ve kterých jsou zobrazeny rozdíly mezi životem na filmovém plátně a 

realitou. Když je například Tom při polibku s Cecilii zmatený, že nekončí zatmívačkou, či 

situace, ve které Tom neumí nastartovat auto, jelikož vesvém  filmu řídil pouze „na oko“. 

Nebo když je Tom při rvačce s Ceciliiným manželem Monkem poražen, jelikož nikdy nezažil 

ránu pod pás či nefér chování.  

Jelikož potřebují peníze, Tom se vrací na filmové plátno a bere Cecilii s sebou. V této chvíli 

dochází ke skutečnému úniku od reality do světa fantazie. Z filmového světa se brzy vrátí a 

Gil Shepherd, který hraje Toma ve filmu, se pokusí Cecilii od Toma odlákat příslibem života 

v Hollywoodu. Ve chvíli, kdy si Cecilie vybírá mezi Tomem a hercem, který Toma hraje, si 

poté vlastně doslova vybírá mezi snovým světem a realitou. I zde se tak jako v Půlnoci v Paříži 

hlavní postava rozhoduje pro svět reálný. Avšak s tím rozdílem, že Cecilie vzápětí zjistí, že ji 

Gil oklamal a odjel bez ní. V poslední scéně je uzavřen koloběh, Cecílie opět sedí v kině a 

snaží se uniknout svému stále otřesnému životu.  

Jak bylo řečeno výše, film se odehrává v době hospodářské krize, kdy bylo mimo chození do 

kina jen pomálu rozptýlení od každodenních starostí. Za účelem boje proti depresivní 

atmosféře produkoval Hollywood tolik pozitivních snímků jak nikdy předtím. Důležitým 
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elementem filmu je právě nastolená atmosféra této doby. Allen na tomto snímku opět 

pracoval s kameramanem Gordonem Willisem. Purpurová růže z Káhiry je ze zde 

analyzovaných filmů výjimkou v pojetí barev a světla. Na rozdíl od ostatních je zabarvený 

spíše do šedých depresivních tónů za účelem navození atmosféry hospodářské krize a 

Ceciliny bezvýchodné situace. Willis se v mnoha scénách snažil docílit ostrého světla, které 

člověka překvapí, když vyjde z kina – „nekompromisní světlo reality“. V Hovorech o filmu 

Allen přiznal, že bylo těžké dosáhnout toho, aby lidé z černobílého filmu vypadali přirozeně, 

když si povídali s lidmi v hledišti. V jiném odstavci ale dodává, že ve svých filmech tolik 

nepotřebuje dosáhnout určitého světla, že není tolik horlivý jako například Ingmar Bergman, 

který při natáčení Zimního světla prošel s kameramanem Svenem Nykvistem nespočetně 

kostelů, než našel světlo, které mu vyhovovalo. 105  

Diváci často neumí rozlišit mezi postavami, které Allen hraje a jím samým: „Celý život říkám 

lidem, že mezi postavami z filmu a mnou není velká podobnosti, ale oni to z nějakého 

důvodu nechtějí slyšet. Ale já opravdu nejsem tou postavou. Jsem disciplinovaný, vedu život 

střední třídy, pracuji ráno, pak mám oběd, cvičím na klarinet, chodím do kina, chodím do 

restaurací, sleduji míčové hry v televizi nebo na stadionech.“ Woody se ale přiznal, že nejvíc 

se ze všech svých postav identifikuje právě s Cecílií, a to právě kvůli eskapismu. Připustil, že 

už od svého mládí rád unikal chozením do kina: „Žil jsem v Brooklynu, byly to horké a líné 

letní dny, bylo vlhko, člověk se nemohl ani pohnout a nikdo neměl co na práci, v okolí bylo 

tisíce kin a vy jste tam mohli jít za 25 centů, najednou jste se ocitli v chladné a klimatizované 

temnotě s bonbony a popcornem. Posadili jste se a promítaly se dva filmy. Mohli jste 

sledovat piráty a ocitnout se tak na moři. A pak jste mohli být v manhattanském luxusním 

bytě s krásnými lidmi. Jedním z potěšení, které přináší návštěva kina, je to, že se vyhnete 

drsné realitě života.“106 

 

5.4. Půlnoc v Paříži 

Film Půlnoc v Paříži byl natočen v koprodukci se Španělskem, měl premiéru v roce 2011 a 

získal Oscara za nejlepší původní scénář. Je to první film, který Woody Allen natočil celý 
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v Paříži, ale několik scén zde bylo natočeno již k filmům Všichni říkají: Miluji tě a k Lásce a 

smrti. V této práci se Půlnoc v Paříži vyskytuje, jelikož je dokonalou ukázkou Allenova pojetí 

nostalgie. V tomto snímku je také ještě více než dříve znatelná Allenova obliba k teplým 

barvám, celý snímek působí, jako by byl malbou některého z malířů, který se ve filmu 

objevuje. Výše bylo řečeno, že má Allen nepopiratelný vztah k New Yorku, z tohoto filmu je 

patrné, že náklonnost chová i k Paříži. Přiznává to v rozhovoru: „Natáčení filmu o městu, 

které mám rád, plyne přirozeně, je to jednodušší. A myslím si, že Paříž je jedním z největších 

úspěchů lidstva.“107  

Již v úvodní scéně při romanticky laděných záběrech Paříže jsou oba tyto aspekty patrné.. 

Tato scéna nutí diváka se zamyslet nad směrem, kterým se film bude ubírat, ale může 

pravděpodobně vytušit, že zde budou propojené prvky fantazie a reality. Což je mimo jiné 

zřetelné již na plakátu, který zobrazuje Gila procházejícího se Paříží před pozadím hvězdné 

noci ze stejnojmenného obrazu Vincenta van Gogha.  

Půlnoc v Paříži vypráví příběh o scénáristovi Gilu Penderovi, který se svou snoubenkou Inez 

navštíví Paříž. Divákovi se nabízí vhled do Inezina mikrosvěta hlavně skrze rozhovory s jejími 

rodiči, může poznat, že je Inez z vyšší vrstvy, je republikánka, miluje Los Angeles, a že nemá 

zrovna bohatou představivost. Na rozdíl od Gila, který má fantazii bujnou, a který by 

mnohem více preferoval bydlení v Paříži. Rozdíl mezi nimi je vidět hned v první scéně, 

romanticky smýšlející Gil se rozplývá nad deštivou Paříží a Inez mu odpovídá: „Co je na 

zmoknutí tak úžasného?“ Nejvíce se divák dovídá o Gilovi, jelikož je film vyprávěn z jeho 

perspektivy. Je svědkem jen jeho strany příběhu, jeho emocím a myšlenkám.  

Hlavní zápletka se točí kolem Gilovo vztahu s Inez a kolem jeho výletů do minulosti, ke 

kterým opakovaně dochází o půlnoci v zapadlých uličkách Paříže. Tam hlavní protagonista 

potkává mimo jiné slavné spisovatele jako Scotta Fitzgeralda, jeho ženu, Gertrudu Steinovou 

a Erneste Hemingwaye, a také malíře Pabla Picassa, Salvadora Dalí a Henriho Mattise. 

V podstatě se tento snímek dá brát za poctu Allenovým idolům.  

Jeden z prvků, který činí tento film výjimečným, je inteligentní humor komentující právě tyto 

osobnosti a jejich díla, a také způsob, jakým jsou tyto postavy zobrazovány. Divák je pozoruje 

v jejich tvůrčím procesu a je svědkem i jejich každodenních problémů. „Schválně jsem 
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populární osobnosti z minulosti, vystupující ve filmu, vykreslil tak, jak si je veřejnost 

představuje. Sice jsem četl o Hemingwayovi, že byl nepříjemný a urážlivý, ale vylíčil jsem ho 

šarmantněji.“ 108 

V celém filmu se prolíná minulost a přítomnost, leckdy se navzájem ovlivňují. Například 

v situaci, kdy se Gil objeví v deníku jedné z postav z minulosti, či když uvádí na pravou míru 

výklad průvodce v muzeu.Gilův vztah k dvacátým létům představuje historickou nostalgii 

neboli touhu po době, kterou nezažil.  Ta má ve filmu velký prostor, na rozdíl od Gilovo 

osobní nostalgie, která je v kontrastu s tou historickou, a nakonec se pravě kvůli ní rozhodne 

zůstat v přítomnosti. Gilova osobní nostalgie tkví v časech, kdy byl úspěšným scénáristou a 

také v jeho starém snu stát se opravdovým spisovatelem.  

Tento snímek z nostalgie čerpá až do té míry, že název knihy, na které Gil pracuje, je Obchod 

s nostalgií.  Hlavní protagonista Gil nemá rád moderní technologie, moderní hudbu a filmy 

natočené v posledních letech, což jsou fakty, které má společné s režisérem. Tento film se 

ale netýká jen unikání z reálného světa, je výjimečný tím, že z něho vyznívá zpráva říkající, že 

by se lidé měli snažit žít v přítomnosti a dívat se dopředu. Podle Allena se na každém období 

najdou špatné i dobré stránky: „Když člověk přemýšlí například o Belle Époque, myslí na 

kočáry tažené koňmi a ulice osvětlené pouličními lampami, ne na to, jak často umíraly ženy 

při porodu, ani na syfilis a tuberkulózu. Ale jelikož je život v jakékoliv přítomnosti tak 

problematický, lidé si rádi představují, jaké by bylo žít v jiné době.“ 109 Je možné, že natáčení 

filmu bylo pro režiséra jakousi terapií, snaha přesvědčit sám sebe, že by minulost nebyla 

lepším místem k životu. K tomuto závěru dochází hlavní protagonista ve filmu právě při 

návštěvě Belle Époque, kdy Adrianě popisuje jeden svůj sen, který se týkal antibiotik. A to 

mu pomohlo si uvědomit, že to v minulosti rozhodně nebylo jednoduché, a že budoucnost 

možná není až tak špatná. A v té samé scéně také říká, že „přítomnost sice může být 

neuspokojivá, ale to může být i život sám o sobě.“ 

Jedna z postav ve filmu popisuje nostalgii jako: „popření strastiplné přítomnosti.“ Nostalgie 

avšak samozřejmě není jen to, v tomto filmu by se dala také brát jako jakýsi projev vzpoury 

proti současnosti. Gilova poslední procházka v dešti je trefným zobrazením jeho rozhodnutí, 
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kompromisu mezi zvolením přítomnosti, ale při tom také vyjádřením jeho rozhodnutí zůstat 

v Paříži.  

Hudba je důležitou součástí tohoto filmu, je zde použita za účelem nastolení nostalgické 

atmosféry 20. let, Belle Époque a dalších období. Soundtrack je složen s různých skladeb, od 

Let’s Do It od Colea Portera, po Bistro Fada od Stephane Wrembel a jako u většiny 

Allenových filmů byl pečlivě vybrán režisérem.  

6. Závěr 
 

Účelem této práce byla prezentace klíčových aspektů filmového média a tematických 

konstant v Allenově díle a zjištění k jakému posunu v jeho dílech došlo.  

Jedním ze závěrů je, že ačkoliv Allen natáčí převážně v obrovském New Yorku, přechovávají si 

jeho filmy nádech intimity. Allen se konstantně snaží překonat vznešenost (převládala v 17. a 

18. století, v dobách, kdy se umění snažilo vzbuzovat pokoru) a odcizení. Mnoho jiných 

filmařů se soustředí na širokoúhlé záběry, na zachycení něčeho velkolepého, například celé 

dekády jednoho společenství, příběh celé planety aj... V takové situaci si však divák připadá 

niterný. Allen se soustředí se na prostor jednotlivců ve společnosti, usiluje o nastolení idyly 

zobrazováním záběrů domácností a vyprávěním příběhů obyčejných lidí. Díky tomu a díky 

příjemnému teplému zabarvení si při sledování jeho filmů diváci připadají „jako doma“. 

Další z postřehů, který z této práce vyplývá, je presence všudypřítomného kontrastu 

v Allenových filmech. Je to rozpor jak mezi tématy života a smrti, tak mezi komickým a 

tragickým stylem. V jeho snímcích je znát potřeba idyly, ale také strach ze smrti, který se 

leckdy snaží prezentovat komickým způsobem. Je očividné, že Allen opakovaně natáčí města 

s nádechem nostalgie, jeho dlouhé záběry měst většinou nejsou realistické, jsou zobrazeny 

idylicky, jako pohlednice z New Yorku, Paříže, Barcelony a dalších. Avšak postavy, které se 

v těchto městech objevují, jsou zřídkakdy šťastné. 

Kontrast, který se v jeho filmech také hojně objevuje, je rozdíl mezi realitou a fantazií. Zdá se, 

že Allen od mladého věku bojuje s neurózami a poměrně depresivním náhledem na svět, 

v důsledku čehož často uniká do světa filmu, či se alespoň snaží rozptýlit prací. Tento fakt se 

promítá i do jeho filmových postav, které často podléhají eskapismu. Unikají do jiných světů 
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jak v myšlenkách, tak leckdy i doslovně. A poté většinou bojují s volbou mezi světem fantazie 

a reálným světem.  

Od Allenových raných filmů k filmům současným zajisté došlo k posunu. Woody Allen 

v posledních létech prioritizuje jiné aspekty než komiku, má jiný náhled na svět, stále 

důležitějším tématem se pro něj stalo ubíhání času a témata spojená s nostalgií. Rozdíly jsou 

znatelné i v Allenovo pojetí humoru. I přes to, že se v jeho pozdějších filmech nacházejí gagy, 

jde spíše o intelektuálnější humor, který není legrační. I jeho vtipy totiž většinou slouží 

k zamyšlení. Také příběh jakoby ustoupil do pozadí a do obsahu vyprávění se postupně 

dostává víc a víc otázek atakujících diváka, nutících ho k zamyšlení.  

Dá se s naprostou jistotou říci, že Allen není jen pouhý komik. Je to filmař, který začal točit 

klasické devadesát minut dlouhé romantické komedie, ještě než byla zavedena žánrová klišé. 

Je to zakladatel filmů silně postavených na dialozích a jeden z prvních amerických režisérů 

přiklánějících se k evropskému stylu natáčení. Jeho filmy se často zabývají tématem smrti, 

relativitou, existencialismem a důvody rozpadů vztahů. Dotýká se filosofických témat 

myslitelů jako Nietzsche a Camus, které prezentuje ve snadněji pochopitelném stylu. Mistrně 

ovládá práci s tempem a některé jeho scény se díky svým detailům dají považovat za 

umělecká díla. V době, kdy se filmy pravidelně rozdělují a natahují do trilogií, je Woody Allen 

téměř raritou se svojí pracovní etikou, natáčí film ročně, nevydrží nepracovat. Natočil 

komedie, romantické filmy, drama, dokumenty, thrillery, ale jedno mu přes všechna léta 

zůstalo, jeho smysl pro reflexivitu a chuť neustále rozšiřovat možnosti kinematografie. 
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