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Anotace (abstrakt) 

 Diplomová práce Obraz italské filmové tvorby v československých filmových periodikách 

v letech 1965–1975 se věnuje způsobu zobrazení, prezentace a hodnocení italské kinematografie 

v časopisech Kino a Film a doba. První část práce je stručnějším popisem společenského a politického 

prostředí v Československu a v Itálii, s důrazem na prostředí kultury, filmu a tisku.  Pozornost je 

zaměřena na konec 60. let, kdy v Československu, po krátké snaze o demokratizaci, došlo k utužení 

totalitní společnosti.   Naopak Itálie si udržela svůj demokratický vývoj kapitalistické společnosti, i 

přes tlaky levicových sil prosazujících marxistické ideje. Analytická část práce rozebírá pomocí 

kvalitativní metody obsahy článků v uvedených periodikách. Sleduje argumenty filmových publicistů 

a odhaluje, jak bylo dění ve společnosti italskými filmovými tvůrci ztvárňováno. Především, jak byly 

filmy různých žánrů a směrů prezentovány v Československu, jakým tématům byl dáván prostor, jak 

byla hodnocena práce filmových tvůrců, herců i italská kinematografie celkově. Závěr práce shrnuje 

výsledky analýz v kontextu politické situace v Československu a porovnává období druhé poloviny 60. 

let a první poloviny 70. let.  

Abstract 

This diploma thesis - The image of Italian films in Czechoslovak film journals in years 1965–

1975 is devoted to the manner of display, presentation and evaluation of Italian cinematography in 

the magazines Kino and Film a doba. The first part of this work describes the social and political 

environment in Czechoslovakia and in Italy, with an emphasis on culture, film and print media. The 

attention is focused on the end of the 1960’s, when in Czechoslovakia the totalitarian political 

development was strengthened after an effort to democratize society, whilst in Italy the democratic 

development of the capitalist society was maintained, despite the pressures of the left-wing forces. 

The analytical part of the thesis uses qualitative methods and examines the contents of articles in the 

chosen periodicals. It follows the arguments of film publicists and critics and reveals how the social 

atmosphere and movements was portrayed by Italian filmmakers. The work focuses on analyzing the 

articles about Italian movies of different genres and styles, to which film themes was given more 

space, how was reviewed the work of filmmakers and actors and how was characterized the Italian 



 

cinema in general. The conclusion of the thesis summarizes the results of the analysis in the context 

of the political situation in Czechoslovakia and compares the period of the second half of the 1960’s 

and the first half of the 1970’s.  
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„Má-li film úspěch, je to byznys. Nemá-li úspěch, je to umění.“    Carlo Ponti 1 

Úvod 

Jak ve své knize Dějiny filmu uvádí Kirstin Thompson a David Bordwell, výzkum filmů a jejich 

historie je především zábavnou vědou, která dává odpovědi na mnoho otázek. Výzkumníci a badatelé 

se mohou zaměřovat na to, jak filmy vznikaly, v jaké době, za jakých podmínek. Co ovlivňovalo 

tvůrce, nebo naopak, jak tvůrci svým dílem ovlivnili společnost. Jaká byla ve společnosti atmosféra  

a jaký byl vkus diváků. Jakou technologií filmy vznikaly, v jakém stylu, žánru, jakou plnily úlohu  

ve společnosti, jaká je jejich umělecká kvalita nebo dokumentární hodnota a podobně. Otázek kolem 

filmů je mnoho. Tato práce se zaměřuje na filmy italské, a to z pohledu československých tištěných 

filmových periodik. 

Ač jsou celosvětové počátky filmu nejčastěji spojovány s Francií, Velkou Británií či Amerikou, 

též v Itálii začala filmová tvorba, stejně jako jinde na světě, krátkými, několikaminutovými snímky, 

které se postupně prodlužovaly. Vznik kinematografie byl přisuzován více různým pokusům  

a objevům, které na sebe navazovaly, než aby se dal připsat jednomu objevu či člověku2.  Itálie pak  

na sebe výrazně upozornila filmovým obdobím let 1912–1917, kdy začala vytvářet výpravné filmy, 

čerpající inspiraci z antiky a mytologie.3 Významný italský přínos do světového filmu byl styl zvaný 

neorealismus, který vznikl pro 2. světové válce a jehož tvůrci a díla získali pro italskou kinematografii 

věhlas a uznání. Neorealismus, umělecké filmy, ale též komerční produkce komedií či westernů jsou 

výraznými a všeobecně známými pojmy italského filmu. 

Ve své práci se tedy věnuji vztahu českých médií k italským filmům. Konkrétně tomu, jak 

česká filmová periodika zobrazovala a hodnotila italské filmy v období let 1965–1975. V tomto 

desetiletí docházelo v Československu ke společenským a politickým změnám, které nakonec dospěly 

k utužení totalitní vlády. Především rok 1968 byl významným mezníkem československých dějin.  

I v tisku došlo v analyzovaném období k výrazným proměnám. Od cenzury a dohledu na tisk se přešlo 

ke krátkodobé svobodě slova a uzákonění nepřípustnosti cenzury, a pak zpět k utužení 

komunistických poměrů a znovuzavedení cenzury a kontroly tisku. 

                                                      

1
 Zemřel Carlo Ponti, hvězda italské filmové produkce. Hospodářské noviny IHNED: Art [online]. Praha: Economia, 2007 [cit. 

2016-04-23]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/c1-20143510. 
2
 THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha: AMU, 2007, s. 24. 

ISBN 978-80-7331-091-2. 
3
 OLIVA, Ljubomír. Režiséři (Itálie): medailóny, filmografie, bibliografie. Praha: Československý filmový ústav, 1984, s. 11. 

Profily tvůrců světové kinematografie. 



 

4 

 

 

Rok 1968 byl revolučním rokem v celé Evropě, tedy i v Itálii, která měla v tomto období  

za sebou již bohatou produkci slavných filmů, další filmy se natáčely a byla zemí, která se ubírala,  

na rozdíl od Československa, demokratickou cestou. Zajímalo mě, jaké italské filmy se v těchto letech 

dostaly do československé distribuce, a jak o nich český tisk informoval.  

 I ve filmu byla 60. léta výrazná. Kolem roku 1960 vznikla v Evropě, (ale též v Sovětském svazu 

a Japonsku) ve filmovém průmyslu „nová vlna“ a „mladý film“.4 Dařilo se uměleckým filmům, vznikly  

i nové filmové techniky. Ve filmech se odrážely nové zájmy mladé generace v západní Evropě, nová 

rocková hudba, módní styly, sexuální svoboda, zájem o sport, cestování a rekreaci. Rozvíjely se 

filmové akademie, k těm již zavedeným (v Sovětském svazu, východní Evropě, Francii, Itálii), přibývaly 

i nové (Nizozemsko, Švédsko, Západní Německo, Dánsko). Rozšiřoval se počet mezinárodních 

filmových festivalů, které fungovaly jako místa setkávání mladých režisérů.5 

Zvolené období se mi zdá zajímavé jak společensko-politickou situací, tak i vývojem filmové 

tvorby. Italskou kinematografii jsem si vybrala čistě z osobního zájmu. Itálie je mi blízká, atmosféra 

italských filmů mě oslovuje, zároveň studuji italský jazyk. 

Periodika, která jsem pro analýzu vybrala, jsou zaměřena na filmovou tematiku. Je to filmový 

obrázkový a reportážní časopis Kino, který vycházel jako čtrnáctideník od roku 1946 

v Československém filmovém nakladatelství, od roku 1954 v nakladatelství Orbis a od 1981 do 1993 

v nakl. Panorama. Byl určen širokému okruhu filmových diváků.  Dalším periodikem je Film a doba, 

měsíčník pro otázky filmového umění, který vycházel od roku 1955 v nakladatelství Orbis. Je to 

odborně-teoretický časopis, věnovaný filmové a televizní tvorbě. Od roku 1991 vycházel jako 

čtvrtletník v nakladatelství TV Spektrum, od roku 1993 do 2015 v nakladatelství Sdružení přátel 

odborného filmového tisku, od roku 2016 je vydáván Spolkem přátel Filmu a doby.6 

Časopis Záběr, který jsem při sestavování teze, měla v úmyslu zařadit do výzkumu, jsem 

nakonec vynechala. Záběr byl filmový časopis, který vycházel jako čtrnáctideník v nakladatelství 

Panorama v letech 1968 až 1991. Začal tedy vycházet až v roce 1968, čímž neobsahuje mnou 

sledované předchozí roky. Mohu předpokládat, že i v tomto časopise by mohl být zjistitelný rozdíl 

mezi rokem 1968 a následnými normalizačními roky, a tak by se do výzkumu dal zařadit, nicméně 
                                                      

4
 THOMPSON, BORDWELL, 2007: 16. 

5
 THOMPSON, BORDWELL, 2007: 453–454. 

6
 Národní knihovna České republiky [online]. [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/. 
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výše zmíněné tituly Kino a Film a doba mi poskytly dostatečné množství materiálu.  O italské 

kinematografii se psalo hojně, mnohem více než jsem si před zahájením práce představovala.  

Pro nastavení kontextu se v prvních dvou kapitolách věnuji popisu společenské a politické 

situace v obou zemích. Je to náhled do atmosféry, v jaké se Československo a Itálie nacházely. 

Zaměřuji se pak na kulturní prostředí, konkrétně na filmové a v Československu též na tiskové.  

Jako metodu výzkumu jsem si vybrala kvalitativní způsob analýzy obsahů. Předem tedy 

nestanovuji žádné hypotézy, ale prostřednictvím analýzy textů a z jejích výsledků bych chtěla 

odpovědět na otázku, jaký byl obraz italského filmu ve stanovených letech ve filmových periodikách  

a najít případné souvislosti se společenskou situací v Československu.  

Zaměřuji se na témata a myšlenky filmů, na to, co o nich tisk čtenářům předkládá a co 

zdůrazňuje, k čemu náměty filmů odkazují. Jak jsou prezentovány osobnosti italské kinematografie, 

které jejich myšlenky jsou citovány. V té souvislosti pak, co je v článku hodnoceno kladně, co je 

kritizováno a proč. Zde si všímám použití teorie ideologického čtverce dle Teun van Dijka.7  

 Při výzkumu vycházím z teorie hermeneutické textové analýzy, jak ji popsal Helmut Scherer, 

která interpretuje text, odhaluje autorské intence a poukazuje na argumentační struktury.8  Dále 

z kritické analýzy diskurzu dle Normana Fairclougha, který analýzu rozděluje do třech oddílů: 

deskripce, interpretace a explanace.  Využívám deskripci, která se mimo jiné zabývá formální 

stránkou textu, zkoumá lingvistické znaky, jako jsou slovní zásoba, gramatika, tón apod.9 Zajímá mě 

ideologická frazeologie novinářů, významy sdělení, či přenesené významy, takzvané tropy a figury, jak 

je popsal Kenneth Burke (metafory, metonymie, synekdochy a ironie).10 Toho si všímám ve svém 

výzkumu, abych zjistila hodnocení filmů.  

Diskurzivní analýza vychází ze sociálního konstruktivismu, jehož představitelé předpokládají, 

že svět není dán člověku jako fakt, ale že si jej člověk i společnost neustále znovu konstruují 

v průběhu sociální interakce a komunikace.11 Ještě více je pak ovlivněna postsrukturalismem, který se 

zaměřoval na proces označování (signifikace) a zastával názor, že některé výrazy svým častým 

                                                      

7
 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2008, s. 135. ISBN 978-80-246-1578-3. 

8
 SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Překlad Barbara Köpplová, 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 

2004, s. 29. ISBN 80-246-0827-8. 
9
 VAŠÁT, Petr. Kritická diskursivní analýza: Sociální konstruktivismus v praxi. In: Sociologický ústav Akademie věd ČR 

[online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015 [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: http://www.soc.cas.cz/publikace/kriticka-
diskursivni-analyza-socialni-konstruktivismus-v-praxi. 
10

 KRAUS, 2008 : 102–103.  
11

 KRAUS, 2008 : 45. 
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opakováním posunují svůj význam nebo jej mění.12 V mém výzkumu se to týká představy, jakou tisk 

pomocí svých článků, utvářel u svých čtenářů o italské kinematografii a tím i o italské společnosti. 

Analýza je rozdělena do čtyř kapitol, ty jsou určeny periodikem a zároveň časovým 

ohraničením. To, co se dle výše uvedených teorií ukázalo během analýz, shrnuji v závěru práce.  

1. Československo 

1.1. Společenská a politická situace v Československu v letech 1965–1975 

1.1.1. Upevňování komunistické moci 

Do sledovaného desetiletí vstupovalo Československo jako totalitní stát, kterým se stalo již 

roku 1948, a to po únorovém převratu, kdy se moci chopila komunistická strana. Od roku 1949 bylo 

Československo součástí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), jejímž smyslem bylo spojit 

ekonomické síly proti kapitalistickým zemím. V roce 1955 se stalo jedním ze zakládajících členů 

Varšavské smlouvy, politicko-vojenské organizace socialistických států.13 Hospodářská orientace byla 

v Československu nastavena na těžký průmysl a zem se měla stát strojírenskou velmocí.14  

V 50. letech, tedy v zakladatelském období komunistického režimu, vyvstala krizová období 

způsobená projekty rychlé industrializace, třídním bojem za vládu socialismu dle Stalinovského řízení, 

i měnovou reformou, která v roce 1953 v Československu proběhla pod vlivem Moskvy a sovětských 

poradců.15 Další krize, která se projevila s odhalením zločinů sovětského diktátora Stalina v roce 1956, 

spustila vlnu kritiky na hospodářský i politický systém, na poměry ve školství, v armádě  

na uplatňování vedoucí úlohy KSČ.16 Kriticky a se svými požadavky vystupovaly odbory, 

Československý svaz mládeže i Svaz československých spisovatelů. Taktéž zahraniční události v Polsku 

a Maďarsku, což byly společenské protesty usilující o vývoj k demokracii a k menší podřízenosti 

Moskvě, ovlivnily funkcionáře KSČ, aby více utvrzovali pozici komunistického aparátu v mocenském 

mechanismu a zavedli opatření proti kritikům a revizionistům. Kritičtí spisovatelé nemohli publikovat, 

                                                      

12
 KRAUS, 2008 : 93. 

13
 Varšavská smlouva. Československá lidová armáda [online]. Praha: Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ 

ARMÁDY [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: http://www.csla.cz/armada/vs/varsavskasmlouva.htm 
14

 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1953-1966: Společenská krize a kořeny reformy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1992, s. 23. Odborná literatura pro učitele. ISBN 8004257453. 
15

 KAPLAN, 1992 : 4.  
16

 KAPLAN, 1992 : 37–43. 
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naopak ti věrní straně byli odměňováni.  Moskvu komunisté dále respektovali jako jediné centrum 

komunistického hnutí.17 

V druhé polovině 50. let došlo i k závěrečné fázi kolektivizace zemědělství a v průmyslu se 

komunisté stále drželi koncepce strojírenské velmoci. Ve společnosti bylo zlikvidováno soukromé 

vlastnictví, vládnoucí skupina řídila všechny hospodářské oblasti a příjmy všech společenských skupin 

tlačila k průměru. Většina občanů měla příjmy k uspokojování základních potřeb a byla udržována  

ve víře v další postup a růst životní úrovně. Oporu své moci tak komunisté nacházeli v ovládané 

dělnické třídě.18   

1.1.2. Šedesátá léta a reformní hnutí 

V roce 1960 byla vydána nová Ústava Československé socialistické republiky, která slavnostně 

prohlašovala vítězství socialismu. Další vývoj se měl ubírat cestou budování socialismu a k přechodu 

ke komunistické společnosti.19 Počátkem 60. let však v důsledku rehabilitací obětí nezákonných 

politických procesů a další hospodářské krize, začalo docházet k liberalizačním procesům  

ve společnosti. Oficiální ideologie zažívala krizi a mezi lidmi se začaly projevovat nové myšlenkové 

směry. Byl to návrat k národní minulosti, k tradicím, přání obnovit předešlé vztahy s Evropou  

a potřeba vědeckotechnické revoluce, jejímž zdrojem byly země Západu.20  Mladá generace, která 

vyrůstala v socialismu, srovnávala současný stav nikoli s minulostí, ale s okolním světem. Shledávali 

rozpory mezi politickými sliby a skutečností, chtěli svobodu v  i v informacích.21  

Sice rostly příjmy dělníků a zaměstnanců, vzrostl zájem o zboží dlouhodobé spotřeby,  

o služby, ale občanská vybavenost byla zaostalá a ekonomika nebyla schopna uspokojovat zájmy  

a potřeby obyvatel. Odborníci, kteří provedli analýzu ekonomiky v roce 1965, došli k závěrům, že  

v hospodářství se nepodařilo vyřešit základní problémy, úpadek pokračuje, a proto vyjadřovali 

potřebu zavést strukturální změny.22 Od roku 1965 tedy nastala etapa uskutečňování reformy 

ekonomického řízení, která se stala hlavním proudem společenského pohybu let 1965–1968.23  

Doboví teoretici a ideologové komunismu se počátkem 60. let shodovali na optimistickém vývoji 

                                                      

17
 KAPLAN, 1992 : 58. 

18
 KAPLAN, 1992 :  69–80. 

19
 Ústavní zákon ze dne 11. července 1960: 100/1960 Sb. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [online]. Praha: 

Parlament České republiky [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html. 
20

KAPLAN, 1992 : 90. 
21

 KAPLAN, 1992 : 94. 
22

 KAPLAN, 1992 : 106. 
23

 KAPLAN, 1992 : 116. 
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zásobování společnosti potravinami, konzumními výrobky a naděje vkládali do vědeckotechnické 

revoluce. Socialistická a ještě víc komunistická společnost totiž předpokládala plné zajištění 

hmotných potřeb, a jako nadstavbu slibovala kulturní rozvoj všem lidem. Uspokojování vyšších 

duchovních hodnot pak mělo být překonáním západních konzumních společností.24 V českých 

dobových filmech najdeme parodicky ztvárněnou konzumní společnost, a to například ve filmech 

Václava Vorlíčka Kdo chce zabít Jesii (1966), Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky 

(1967), nebo Oldřicha Lipského Čtyři svatby stačí, drahoušku (1971).25 Navzdory socialistickým 

teoriím byl však zboží ve společnosti nedostatek a veřejnost se zajímala více o přebírání západních 

konzumních hodnot, než o ideologickou nadstavbu komunismu. Mezi mladými dominovala západní 

kultura, jako výhody západní společnosti uváděli dostatek zboží všeho druhu.26 Adaptace západních 

znaků do české kultury je viditelná například ve filmu Starci na chmelu (1964), zde konkrétně 

individualismus, tedy snaha hlavních postav odlišit se od kolektivu, rocková hudba, oblečení z Tuzexu 

(západní zboží) apod.  Popularita tohoto filmu potvrzovala pronikání západní kultury skrz „železnou 

oponu“. Rozmach popové a rockové hudby v Československu, její profesionalizace  

a komercionalizace dostávala i mezinárodní rozměr, české kapely hrály v zahraničí, a to i na Západě.27 

Hudební festivaly, filmové festivaly, různé další kulturní akce, ale i obchodní veletrhy a výstavy se 

podílely na pronikání západní kultury do československé společnosti. Do Československa přijíždělo 

více turistů, českoslovenští občané mohli svobodněji cestovat, a to nejen do socialistických zemí. 

Odborníci, vědci i umělci udržovali styky se zahraničními kolegy. Mezi dovezenými filmy, začala v roce 

1965 převládat díla západní kinematografie, stoupal počet knih překládaných z angličtiny, 

francouzštiny, italštiny. V tisku, rozhlasu i televizi se objevovaly články poskytující informace  

o západních zemích.28 V roce 1967 jelo více než 200 000 Čechů na Západ a přes 800 000 turistů  

ze západních zemí přijelo do Československa29, lidé tak získávali i osobní zkušenosti a nejen mediálně 

zprostředkované informace. Stoupal počet lidí, kteří volili exil, a těch, kteří se zajímali o činnost 

emigrace a její tiskoviny.  

Komunisté si uvědomovali nastávající změny a snažili se zasahovat. Prosazovali ideologický 

boj proti nemarxistickým názorům, proti „buržoaznímu způsobu života“. Snažili se zesilovat dohled 

nad rostoucí aktivitou občanů činných v kulturní sféře, a to vydáváním směrnic, které ÚV KSČ 
                                                      

24
 TŮMA, Oldřich a Markéta DEVÁTÁ (eds.). 1968: Pražské jaro 1968: občanská společnost - média - přenos politických a 

kulturních procesů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. s. 133-142. ISBN 978-80-7285-119-5. 
25

 TŮMA, DEVÁTÁ, 2011 : 142.  
26

 TŮMA, DEVÁTÁ, 2011 : 133–138.  
27

 TŮMA, DEVÁTÁ, 2011 : 154–157.  
28

 KAPLAN, 1992 : 91. 
29

 TŮMA, DEVÁTÁ, 2011 : 150.  
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předávalo nižším článkům KSČ, do této kontroly vedení strany zapojovalo Ministerstvo kultury. Boj 

proti ideologické diverzi byl hlavním úkolem komunistických institucí, zrovna tak, jako boj proti 

emigraci.30  

Československý svaz mládeže se chtěl vymknout kontrole KSČ, mladá generace nechtěla být 

primárně politickým pomocníkem komunistické strany, proto také v roce 1967 znatelně klesl počet 

členů v této organizaci. Vznikaly nové oddíly, jako kluby trampů a turistů, ve kterých se mladí lidé 

sdružovali. Jejich zájmy se přibližovaly zájmům mládeže ze západních zemí. I v dalších organizacích, 

jako byl Svaz žen nebo Svaz tělesné výchovy a sportu, členové usilovali o vymezení svých 

společenských rolí a o jistou autonomii.31 Studenti byli silným proudem, který se zasazoval  

o demokratizaci společnosti, zakládali studentské kluby, fakultní časopisy, organizovali majálesy, 

které se staly recesistickou kritikou režimu. Na rozdíl od studentských hnutí na Západě, měli studenti 

v Československu podporu široké vrstvy společnosti, která zastávala revoluční změny.32  

Mezi komunistickou mocí a společností, rostlo napětí a konflikty.  

Silněji se projevovalo veřejné mínění, což byla kritika, požadavky a náměty, objevující se  

ve sdělovacích prostředcích, na schůzích, sjezdech atd. Tisk, rozhlas a televize se zabývaly dosud 

zakazovanými tématy, ale i mezi novináři vznikaly názorové rozdíly. Většina z nich podporovala 

stranu a režim, ale téměř ve všech redakcích byli jednotlivci nebo skupiny, jež zastávali reformy. 

Především v kulturních a společenských časopisech (Literární noviny, Tvář, Kultúrný život, Mladý svět) 

se častěji vyskytovaly články, které nebyly v souladu s oficiální politikou a stávaly se tak důvodem pro 

zásahy ideologického oddělení ÚV KSČ a cenzury. Vztah kultury a moci byl též komplikovaný. Spory se 

týkaly tvůrčí svobody, společenské role kultury a jejího stranického řízení. Umělci chtěli svobodu  

ve výběru tématu a jeho zpracování, komunistické vedení však za jediný správný směr považovalo 

socialistický realismus.33 Dle KSČ byla úloha umění pomáhat vychovávat socialistického člověka.34  

1.1.3. Rok 1968 

Reformní hnutí, které se šířilo společností, mělo své zastánce i odpůrce, a to i v komunistické 

straně. Představitelem vedoucích funkcionářů, kteří se snažili zastavit hnutí a jeho další vývoj, byl 

                                                      

30
 KAPLAN, 1992 : 92–93. 

31
 KAPLAN, 1992 : 130–135.  

32
 TŮMA, DEVÁTÁ, 2011: 47–54.  

33
 Zdroj objasňující pojem socialistického realismu: ČT24. Socialistický realismus. In: Česká televize [online]. Praha, 2011 [cit. 

2016-05-02]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1235566-socialisticky-realismus. 
34

 KAPLAN, 1992 : 136–141.  
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Antonín Novotný, prezident republiky a první tajemník ÚV KSČ.35 Mezi zastánce, kteří ve změnách 

a reformách viděli pozitivní budoucnost, patřil Alexander Dubček. Ten se stal symbolickou postavou 

celého reformního hnutí a v lednu roku 1968 nahradil Novotného ve funkci prvního tajemníka  

ÚV KSČ.36 Ve funkci prezidenta pak od března 1968 nahradil Novotného Ludvík Svoboda, který byl 

československým prezidentem až do roku 1975.37 Změny v politice v lednu 1968 umožnily další 

rozmach reformního hnutí, zrušení cenzury v březnu stejného roku umožnilo sdělovacím 

prostředkům podporovat tyto snahy o obrodu režimu, jehož základem měla být demokratizace.38 

Zájem občanů o politické události byl velký, nebáli se vyslovovat kritiku, požadavky a ovlivňovali 

mocenskopolitický systém. Komunistická strana byla nucena konfrontovat svá rozhodnutí s veřejným 

míněním a společenskými organizacemi.  Ke změnám roku 1968 patřilo též státoprávní federativní 

uspořádání, tedy rovnoprávnost Čechů a Slováků, přijaté v dubnu.39 Jedním z hlavních problémů 

reformy byla přestavba politického systému a s tím spojená role komunistické strany. Zastánci 

demokracie (mezi nimi např. Václav Havel a Milan Kundera) odmítali vedoucí postavení komunistické 

strany. Jejich názory, šířené masovými sdělovacími prostředky, vyjadřovaly snahu o uplatnění 

politického pluralismu. Politické změny motivovaly k činnosti i stranicky neorganizované občany, 

především z řad inteligence. Vznikl Klub angažovaných nestraníků – KAN, jehož cílem bylo prosazovat 

zájmy lidí bez stranické příslušnosti a usilovat o jejich rovnoprávné postaveni s komunisty. Klub 231 

zase sdružoval politické vězně, jeho cílem byla důsledná rehabilitace stíhaných občanů, jejich návrat 

do společnosti a potrestání viníků.40  

Diferenciace názorů mezi dvěma hlavními proudy se stupňovala. Odpůrci reformy, především 

komunisté, mezi kterými velkou úlohu sehrál Vasil Biľak, hodnotili vývoj jako ohrožení komunistické 

moci a obávali se ztráty přátelství se SSSR. Zájmem politického vedení Moskvy, v čele s Leonidem 

Brežněvem, bylo reformní hnutí v Československu zastavit a po KSČ požadovalo zakročení pomocí 

mocenských zásahů.41 Snahy zastánců rychlé reformy vyústily v sepsání a uveřejnění výzvy Dva tisíce 

slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům a všem, sepsal ji spisovatel 

                                                      

35
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967 -1969, 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993, s. 7. Odborná 

literatura pro učitele. ISBN 80-04-26142-6 . 
36

 KAPLAN, 1993 : 7–13.  
37

KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 199. ISBN 

978-80-7367-698-8. 
38

 TŮMA, DEVÁTÁ, 2011 : 133–138.  
39

 KAPLAN, 1993 : 723.  
40

 KAPLAN, 1993 : 729–730. 
41

 KAPLAN, 1993 : 734–736. 
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Ludvík Vaculík a zveřejnily ji Literární listy, Mladá fronta, Práce a Zemědělské noviny.42 Obsahovala jak 

kritiku minulosti, tak rady, jak postupovat při demokratizaci místních poměrů. Tuto výzvu odsoudili 

jak odpůrci reformy v KSČ, tak Moskva, a společně ji označili za výzvu ke kontrarevoluci. 

Pro Moskvu a Sovětský svaz bylo směrodatné udržet si svoji rozhodující a vládnoucí roli  

a země socialistického bloku udržet v takovém složení, jaké bylo určeno po ukončení 2. světové války. 

I představitelé dalších socialistických zemí (především v NDR a Polska) se stavěli na stranu SSSR  

a společně požadovali po vedení KSČ mocenské zakročení proti antisocialistickým silám, podřízení 

sdělovacích prostředků socialistické kontrole a zastavení reformy. Alexandr Dubček spolu se zastánci 

reforem věřili, že cestou jak vyřešit rozpory se SSSR je jednání. Nicméně Moskva nakonec shledala 

řešení ve vojenské intervenci, ke které došlo 21. 8. 1968. Vpád vojsk Varšavské smlouvy  

do Československa, byl podložen žádostí V. Biľaka a odpůrců reformního hnutí o pomoc k potlačení 

kontrarevolučních sil v ČSSR.43  Zastánci reformního procesu byli zatčeni a transportováni do SSSR 

(např. Dubček, Černík44, Smrkovský45), kde v následujících dnech došlo k podpisu „Moskevského 

protokolu“, který zavazoval KSČ plnit sovětské požadavky. Protože ve společnosti převládala vůle 

pokračovat v polednovém politickém vývoji a v reformách, a především mladí lidé demonstrovali 

proti sovětské politice (demonstrace v Praze, Bratislavě, třídenní stávka vysokoškoláků 18. listopadu, 

demonstrace v souvislosti s hokejovým vítězstvím v březnu 1969 – projevy odporu proti okupaci, 

proti moskevskému vedení), rozhodli se moskevští představitelé situaci řešit mocensky a silou.  

Za pomoci velení Československé lidové armády a pro-moskevských politiků došlo k výměně 

funkcionářů na nejvyšších místech. V dubnu 1969 se prvním tajemníkem ÚV KSČ stal Gustáv Husák, 

který již v roce 1968 projevoval ochotu plnit sovětské plány. Další pokračování změn směrem 

k demokratizaci bylo znemožněno.46 

1.1.4. Nástup normalizačního období 

Ve společnosti zavládlo zklamání nad nutností přizpůsobit se znovu podmínkám reálného 

socialismu, lidé již neměli iluze o sovětské podobě socialismu a neradi se vzdávali demokratického 

                                                      

42
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2011, s. 286. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
43

 KAPLAN, 1993 : 52–67.  
44

 Oldřich Černík – československý premiér 1968–1970.  

BARTOŠ, Josef; KOVÁŘOVÁ, Stanislava; TRAPL, Miloš. Osobnosti českých dějin. Olomouc: ALDA, 1995, s. 49. ISBN 80-85600-
39-0.  
45

 Josef Smrkovský – funkcionář KSČ, v roce 1968 předseda Národního shromáždění 
KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Praha: Mladá fronta, 2010. 280 s. ISBN 
978-80-204-2307-8. 
46

 KAPLAN, 1993 : 70–81.  
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směru.47 Naopak cílem vládnoucích funkcionářů bylo obnovit předreformní monopolní moc 

komunistické strany, potlačit protagonisty Pražského jara, vyřadit je z veřejného života. Dále 

ovládnout sdělovací prostředky, které se hlavně v období po 21. srpnu 1968 staly skutečnou mocí, 

schopnou koordinovat neozbrojený odpor proti vojenské přesile. Bylo proto přijato zákonné 

opatření,48 které umožňovalo zadržet občany „za pobuřování, hanobení republiky a jejího 

představitele, za hanobení státu a světové socialistické soustavy“. Toto opatření se stalo nástrojem 

k udržení pořádku a utlumení demonstrací. V roce 1970 proběhla velká čistka, prověrky a personální 

změny. Změnilo se složení vládnoucí KSČ, ale i obsazení pracovních míst na různých úrovních,  

na ministerstvech, ve vedení závodů, v armádě, ve školství, v médiích, ve vědeckých institucích atd.49 

Mnoho kvalifikovaných a vzdělaných lidí muselo opustit svá místa, mnoho vzdělaných osob  

se uchýlilo do emigrace. Byli nahrazeni většinou nekompetentními pracovníky, což poznamenalo 

život v zemi. Nastal proces „normalizace“, jak jej mocenská strana sama nazvala.50  V této době byli 

lidé hodnoceni a odměňováni dle nových kritérií, a to za aktivní činnost v KSČ a SSM, za třídní původ  

a postoje rodičů, za pevný vztah k marxismu-leninismu.51   

Návrat k centrálně plánovanému hospodářství, tzn. detailnímu stanovení produkce a potřeb 

společnosti, vyloučilo poptávku a nabídku, a tím docházelo k nerovnováze produktů. Některých byl 

přebytek, jiných nedostatek. Podniky byly podřízeny generálním ředitelstvím. Centrální plánování 

vyloučilo i motivaci k inovační aktivitě, a tak docházelo k technologickému zaostávání a dalšímu 

zpoždění ekonomické i civilizační úrovně ČSSR za vyspělými zeměmi.52 Tento systém trval v ČSSR až 

do roku 1989, kdy došlo k pádu režimu.  Neústupnost v politických rozhodnutích a ztrátu svobody se 

vládnoucí činitelé snažili v 70. letech občanům kompenzovat sociálními opatřeními, kterými se snažili 

získat zpět jejich důvěru. Jednalo se například o prodloužení mateřské dovolené, zvýšení příspěvků  

na děti, zvýhodnění půjček pro novomanžele. V důsledku toho se v první polovině 70. let se výrazně 

zvýšila porodnost. Poskytovali také naturální formy sociální podpory, jako například příspěvky  

na školní stravování, na školy v přírodě, na pečovatelské služby atd.53 Ve městech rostla koncentrace 

obyvatel, ale i přes vysoké tempo bytové výstavby nebyly poptávky po bytech uspokojeny. Zároveň 

                                                      

47
 KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: K dějinám české společnosti 1969–1993. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2012. s. 37. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7. 
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 Sbírka zákonů a mez. smluv: Předpis 99/1969 Sb. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky [online]. Praha: 

Parlament České republiky [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=99&r=1969. 
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 KALINOVÁ, 2012 : 62–65.  
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 KALINOVÁ, 2012 : 39–43.  
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 KALINOVÁ, 2012 : 76.  
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se rozmohl trend chataření a chalupaření, které plnilo různé funkce, například pěstování 

nedostatkového ovoce a zeleniny či nahrazování omezených možností cestování do zahraničí.   

Pro režim bylo výhodnější, když lidé hromadně odjížděli na chaty, než aby se případně spolčovali 

k demonstracím a protestním projevům.54 V lidech sílil trend k individualismu, vyhýbali se 

soudržnosti, projevovali nezájem účastnit se na aktivitách vyžadovaných vládnoucí mocí. Zájem 

společnosti se obracel k vlastní spotřebě a dosáhnutí vyšší životní úrovně, ač jen v rámci omezených 

možností socialistického zřízení. Po zkušenostech z let 1968–70 již nevěřili v nápravu poměrů, nevěřili 

zmanipulovaným médiím, mnoho lidí proto zvolilo cestu přizpůsobit se a nekomplikovat si život.55   

Samozřejmě i školství, kulturu a média měla vládní garnitura pod svou kontrolou. Tituly, které 

podporovaly reformy, byly zrušeny, naopak vznikla nová periodika, která odpovídala představám 

vládnoucí KSČ a sloužila jejím potřebám.  Média a jejich činnost byla institucionálně kontrolována  

a řízena Úřady pro tisk a informace.56  KSČ se znovu soustředila na obnovu vztahů se SSSR a dalšími 

komunistickými zeměmi, kultuře a umění bylo přisuzováno socialistické poslání, výchova 

socialistického člověka a komunistická ideovost.57  Důraz byl kladen na vzdělávání a kulturní výchovu 

dorůstající generace, ale i dospělých, a to v souladu s marxisticko-leninskou teorií.58 V roce 1970 byla 

podepsána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR, jejímž smyslem 

bylo prohlubování vzájemných vztahů. V následujících letech se organizovalo mnoho výměnných 

pobytů, dny kultury, dny družby. Mnoho takových kulturních a společenských akcí bylo uskutečněno 

v roce 1975, k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. 

Vedení KSČ v sedmdesátých a osmdesátých letech reflektovalo zkušenosti z šedesátých let 

v sepsaném dokumentu z roku 1970: Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu 

KSČ.59 Zkušenost, kdy režim téměř přestal existovat a byl udržen jen prostřednictvím vojenského 

zásahu zvenčí, ovlivňoval politické myšlení vedení KSČ v Husákově éře. Cílem bylo nepřipustit 

narušení jednoty strany, nepřipustit vnitrostranické rozpory, vyhýbat se úvahám o reformách. 

Protože nebylo možné držet československou společnost v úplné izolaci vůči Západu (existovaly 
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 KALINOVÁ, 2012 : 202–203. 
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 KALINOVÁ, 2012 : 303–305.  
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 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2011 : 312–316.  
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kontakty v umění, kultuře, vědě), byly kontakty povolovány jen v omezené míře a pod kontrolou 

funkcionářů strany.60  

V normalizačním období však existovaly dva kulturní a společenské prostory. Jeden byl 

oficiální, loajální k režimu, druhý byl soubor různých aktivit neoficiálních, soukromých, do kterých 

patřil samizdat, hudební produkce, amatérské divadlo a amatérský film.61 Tento druhý prostor 

potvrzoval, že někteří lidé se nesmířili s normalizovanými poměry v zemi, usilovali o šíření svých 

myšlenek a sbližovali se s exilem. Například v Itálii, v Římě, vycházel od roku 1971 dvouměsíčník Listy, 

šířící české kulturní hodnoty v zahraničí. Všeobecně exilový tisk a rozhlas upozorňoval na porušování 

lidských práv v autoritativních režimech. Takové informace pomáhaly burcovat občany k aktivitě proti 

bezpráví a kapitulantství. Velkou zásluhu pak měla občanská iniciativa Charta 77, která se stala 

v druhé polovině 70. let mravní opozicí proti režimu a platformou rozvíjejícího se občanského hnutí 

za svobodu.62 

1.2. Prostředí filmu a filmových periodik, výrazné osobnosti v letech 1965–1975 a filmové 
vztahy se zahraničím 

V roce 1965 slavila československá kinematografie 20. výročí znárodnění filmu, ke kterému 

došlo 11. srpna 1945. Při této příležitosti Čs. film a Svaz čs. divadelních a filmových umělců 

zorganizovali slavnostní zasedání v barrandovských ateliérech. Kromě filmových pracovníků se takové 

události účastnila i delegace ÚV KSČ včetně prezidenta Antonína Novotného.63  Období mého 

výzkumu je neplánovaně ohraničeno výročími. Logicky i 30. výročí znárodnění filmu se věnovala jak 

média, tak představitelé vládnoucí strany. Osoby se změnily, strana a její ideologie, přes krátké 

uvolnění a snahu některých o změnu k demokracii, zůstala stejná. Zajímavé je, že jak do druhé 

poloviny 60. let vstupovala československá společnost s nadějemi na demokratické změny, které byly 

vyjadřovány v tisku i ve filmu, tak i v roce 1975 se na základě podpisu dohod o bezpečnosti  

a spolupráci na evropské konferenci v Helsinkách, začaly v Československu ozývat alternativní 

kulturní sféra, hudební underground a následně tiskový samizdat neoficiálních periodik, které svou 

produkcí odporovaly znormalizované oficiální kultuře a snažily se bránit propagandě režimu.64 
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1.2.1. Filmové festivaly 

V Československu se organizovaly různé filmové festivaly a přehlídky, českoslovenští filmaři 

též vyjížděli reprezentovat čs. film na mnohé festivaly do zahraničí, kde dosahovali velkých úspěchů  

a získali mnohá ocenění.  

Mezinárodní filmový festival v Československu vznikl hned po 2. světové válce a jeho první 

ročníky se konaly v Mariánských Lázních. Od roku 1950 se jeho dějištěm staly Karlovy Vary. Festival se 

snažil výběrem filmů zachycovat směr vývoje světového dění. Především vývoj směrem k socialismu, 

boj proti imperialismu, ze západní kinematografie pak představoval filmy zobrazující síly a boj 

pracujících za lepší podmínky. Hned v prvních ročnících se objevily filmy italského neorealismu, ale  

i dalších světových kinematografií (Anglie, NSR, USA, Francie). Od roku 1959 se pak karlovarský 

festival střídal ob rok s nově vzniklým mezinárodním festivalem v Moskvě. Festival dával prostor  

i nově začínajícím filmařům, a proto se součástí programu stalo nesoutěžní Sympozium mladých 

začínajících kinematografií, kde své firmy představovaly země Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Další 

pravidelnou součástí programu byla Volná tribuna, která umožňovala setkávání a diskuze filmařů  

na různá témata, což mělo zdůrazňovat pracovní ráz festivalu.65 

Za největší filmovou akci té doby byl v Československu považován Filmový festival pracujících, 

který se pořádal pravidelně od roku 1949, kdy se poprvé konal v Gottwaldově (dnešním Zlíně).  

I na tento festival přijížděli zahraniční filmaři a filmoví kritici, a například do Prahy v roce 1965 přijel 

mezi jinými i Ital Lino Micciché z deníku Avanti.66 Patřil mezi ty, kteří vyjadřovali českým filmům 

uznání. V roce 1966 probíhal festival již na 32 místech republiky a byl rozdělen na dvě části. V letní, 

zábavné části, se promítaly především komedie a dobrodružné filmy, v podzimní a zároveň soutěžní 

části pak náročné filmy světové kinematografie. Účastnily se například země SSSR, Maďarsko, NDR, 

Anglie, Itálie Francie a USA.67  

Mezi další akce patřila například přehlídka tělovýchovných filmů v Pardubicích, které se 

v roce 1965 účastnily např. Francie, Japonsko, Jugoslávie, Maďarsko, SSSR a USA. V Gottwaldově se 

pravidelně konal festival filmů pro děti a mládež a jeho první ročník, který proběhl v roce 1965, měl 

též mezinárodní účast.68 V Brně se například organizoval festival amatérských filmů, v roce 1968 již  
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9. ročník, na kterém se setkali filmoví amatéři z Československa i ze zahraničí. Italské snímky byly 

hodnoceny jako nejzajímavější, ale i české získaly ceny. Námětem mnoha českých filmů byly 

společenské události jara i podzimu 1968, na které filmaři pružně zareagovali a zpracovali je do svých 

snímků. 69  

Během uvolněného období bylo možné točit společensko-kritické filmy nové vlny a režiséři 

měli prostor k experimentování. Novou vlnu podporoval i ředitel Čs. filmu Alois Poledňák, ústřední 

dramaturg F. B. Kunc či ředitel Filmového studia Barrandov Vlastimil Harnach.70 Československé filmy 

těchto let dosahovaly uměleckých kvalit i oblíbenosti u publika, jak dokazují informace 

z mezinárodních festivalů a filmových přehlídek v dobovém tisku.  

Československé filmy, filmaři i novináři se samozřejmě účastnili mezinárodních filmových 

festivalů v zahraničí. O festivalu v Moskvě v roce 1965 časopis Kino obšírně informoval  

a československé i italské filmy zde patřily mezi ty oceněné s kladnými ohlasy od kritiky i diváků.71 

Stejně i v roce 1967. O moskevském festivalu byla reportáž také v časopisu Film a doba, ve které 

zazněla i kritika. Festival, jak psala Galina Kopaněvová, sice měl nejširší zeměpisné zastoupení, ale 

z hodnocení, otištěném v zahraničním tisku vyznívaly spíše rozpaky. Festival měl například příliš 

obecné a manifestační heslo „Za humanismus filmového umění, za mír a přátelství mezi národy!“, 

které nezformovalo konkrétně soutěž.72  

Velký úspěch měly čs. filmy například také na 3. mezinárodním filmovém festivalu v New 

Yorku, a to Obchod na Korze, režisérů J. Kadára a E. Klose a Černý Petr, režiséra M. Formana. Byly 

velmi kladně ohodnoceny od významného filmového kritika Bosleye Crowthera v deníku  New York 

Times, ale i v dalších denících. Časopis Kino o této události informoval slovy, že „americký tisk  

a kulturní veřejnost objevili naši kinematografii“.73 Čtvrtý ročník tohoto festivalu, v roce 1967, pak 

zahajovala česká komedie M. Formana Lásky jedné plavovlásky a v americkém tisku byl český film 

opět výborně hodnocen.74 Filmoví novináři západních zemí se ve svém tisku často vyjadřovali kladně 

o mladém československém filmu, oceňovali nový přístup k realitě, odvahu v kritice, upřímnost 
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v realismu, fantazii, dynamiku, lehkost, svobodu výrazu, a to, že mladí čeští režiséři ignorovali zásady 

socialistického realismu. Film a doba citovala mnoho takových zahraničních komentářů.75 Tématu 

„československého filmového zázraku“, jak se mnohdy o čs. filmu šedesátých let psalo, se například 

věnoval již výše zmiňovaný filmový kritik Lino Micciché na stránkách italského deníku Avanti. Jako 

společný motiv děl mladých čs. filmařů viděl hledání pravdy. Český komentář k jeho stati uveřejnil 

Film a doba a dle redaktorky Evy Hepnerové (Zaoralové) poskytl Micciché italským čtenářům seriózní 

a dobře zpracované informace o čs. filmu. 76  

Zahraničních filmových festivalů, kam filmaři, umělci a novináři z Československa vyjížděli, 

bylo mnoho: Benátky, Cannes, Monte Carlo, Tunis, Montreal, Oberhausen, Vídeň, Krakov, Oděsa, 

Bělehrad a další. V Oberhausenu to byl Festival krátkých filmů, tedy mezinárodní soutěž, kde 

československé dokumentární, krátké hrané i animované filmy také získávaly hlavní ceny. Velmi 

úspěšný byl krátký hraný film Místo (1963), který dostal i hlavní cenu poroty v roce 1965. 77  

V Kině byl uveřejněn článek o prvním ročníku festivalu v italském Pesaru, který měl název 

Prima mostra internazionale del nuovo cinema, tedy První mezinárodní přehlídka nového filmu.  

Tohoto festivalu se účastnila se svými filmy Itálie, Anglie, USA, Československo, Francie, diskutovalo 

se nad tématy „kritika a nový film“ a nad tím, co to vlastně nový film je.  Italský filmový kritik Mario 

Gallo jej charakterizoval jako film, který je potřebný, a který má skutečné kulturní hodnoty.78 Hlavní 

cenu premio della critica obdržel film režiséra Jana Němce, Démanty noci, což bylo dalším důkazem 

kladného hodnocení československého mladého filmu. Jiný článek v témže čísle Kina informoval  

o úspěchu čs. filmů v Londýně.79 Festivaly byly ideálním prostředím pro setkávání filmařů a kultur 

různých zemí.   

1.2.2. Distribuce filmů 

Dobové odborné filmové časopisy i deníky Národní fronty psaly o úspěších československého 

filmu v zahraničí, což dokazují ceny udělené nejen na výše zmíněných mezinárodních filmových 

festivalech. Šíření československých filmů v západních zemích, navzdory jejich kvalitě, však tak 

úspěšné nebylo. František Goldscheider, šéfredaktor časopisu Kino v letech 1961–1970, jako důvod 

uváděl nedostatečnou pohotovost, rozhled i kulturnost těch, kteří mají vývoz čs. filmů na starosti. 
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Vyjadřoval tak kritiku vedení Filmexportu.80 F. Goldscheider, filmový kritik a publicista patřil 

k osobnostem a k zastáncům demokratizace Československa, proto byl v roce 1971, v rámci čistek, 

z postu šéfredaktora časopisu Kino odvolán.  Podobně byl za stejné postoje odvolán i šéfredaktor 

periodika Film a doba, dr. Antonín Novák (psal též pod pseudonymem Jan Žalman) či režisér  

a publicista Jiří Pitterman, který se také věnoval tématu mezinárodního postavení československých 

filmů. Na stránkách Filmu a doby neopakoval výtky proti Filmexportu, ale rozebíral další důvody, 

konkrétně čs. zahraniční filmovou politiku a nedostatky, které v ní nacházel.81 Velké polemiky se vedly 

na stránkách Filmu a doby o současné organizaci Československého filmu a o ekonomickém 

charakteru filmového díla. Někteří odborníci (např. dr. Zdeněk Jíša) zastávali názor, že socialistickému 

filmu chybí jeho zbožní charakter, když filmové výrobní a distribuční podniky pracují na základě 

pokynů řídícího orgánu, a nikoli podle poptávky a hospodářských smluv mezi výrobou, distribucí, atd. 

Jiní zase zastávali názor, že socialistický film nemůže fungovat na základě ekonomického řízení, neboť 

jeho posláním je ideové působení a má dosahovat uměleckých kvalit.82  Zazníval i názor, že 

ekonomická soběstačnost filmů nemusí být v rozporu s jeho uměleckými hodnotami. Úvahám nad 

československou kinematografií, distribucí i propagací se na stránkách Filmu a doby věnovalo 

v průběhu let mnoho autorů. Problémy měla ekonomika celého státu, a tak i ve filmovém odvětví se 

hledala řešení na zlepšení situace.83  

Jiný článek se v souvislosti s filmovou distribucí zaobíral problémy, které naopak vznikaly při 

uvádění zahraničních filmů u nás. Na toto téma se konala i celostátní konference o filmové distribuci, 

kde bylo upozorňováno na chyby v distribuční politice. Jako příklad byl uveden italský film Snoubenci 

(I Fidanzati, 1963), režiséra Ermanna Olmiho, který nebyl vhodně představen publiku, a tak se 

nesetkal u diváků s pochopením. Byl to film pro náročného diváka, a tak jeho uvedení do normálních 

kin bylo chybou.84  

1.2.3. Možnost kritického projevu 

Největší uvolnění ve společenské atmosféře a možnost vyjadřovat kritické názory dokazuje 

také například sloupek z Kina č. 6/1968, ve kterém autor psal o společenské funkci filmového umění, 

konkrétně o filmovém týdeníku, který byl promítán v kinech od března 1968 a pojednával  
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o studentské demonstraci z 31. 10. 1967, při které došlo k tvrdým zásahům ze strany příslušníků VB 

vůči studentům. V tomto dokumentu režiséra Jana Němce zaznívají výpovědi studentů, lékařů, kteří 

je ošetřovali, i vedoucího katedry či rektora Karlovy Univerzity. Autor článku hodnotil možnost 

promítání takového dokumentu jako důkaz o ukončení ideologické etapy, ke kterému došlo v lednu 

1968. Doufal, že tato etapa navždy skončila.85  

I Mezinárodní filmový festival, který se roku 1968 konal v Karlových Varech, se nesl v duchu 

demokratizace československé společnosti. Stejně tak i heslo festivalu v západoněmeckém 

Oberhausenu „Cesta k sousedům“ bylo u nás vztahováno ke skutečnosti, že ne vždy byly výjezdy 

našich filmařů na Západ v souladu s názory komunistického vedení. V roce 1968 i na tomto festivalu 

diskutovali členové české delegace s přáteli z cizích zemí o problémech demokratizace 

v Československu.86 

Ještě počátkem roku 1969, ústřední dramaturg F. B. Kunc představoval čtenářům filmové 

plány toho roku s tím, že snaha bude zaměřena i na angažovaný film, který měl věrně odrážet dobu a 

její problémy, na pestrost žánrů a na udržení mladé vlny.87  

1.2.4. Normalizace 

 Optimistické plány a naděje však trvaly krátce. Když v dubnu 1969 G. Husák vyhlásil 

„normalizaci“, která znamenala zrušení všech reforem a potrestání revoltujících jedinců, znamenalo 

to v kultuře zákaz všech filmů obsahujících společenskou kritiku a znemožnění činnosti mnoha 

tvůrcům. Začalo to výměnou osob ve vedoucích funkcích, ředitelem Čs. filmu se stal Jiří Purš, 

ústředním dramaturgem Ludvík Toman a ředitelem Filmového studia Barrandov Miloslav Fábera, 

osoby loajální komunistické ideologii marxismu-leninismu.88 Nové vedení okamžitě prověřovalo filmy 

z posledních roků. Některé filmy byly hned staženy z kin, některé nebyly do distribuce vůbec zařazeny 

a byly rovnou uzavřeny do trezoru, například Skřivánci na niti režiséra Jiřího Menzela nebo Smuteční 

slavnost Zdenka Sirového. Věra Chytilová byla režisérkou, které byla znemožňována činnost, a která 
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měla zakázanou účast na mezinárodních festivalech. Jiní tvůrci z mladé vlny, kteří se odmítli zúčastnit 

kádrování, jako Miloš Forman, Jan Němec nebo Ivo Passer se rozhodli kvůli represím k emigraci.89  

Nové vedení se v době normalizace intenzivně zaměřovalo na spolupráci se SSSR a v roce 

1970 podepsal za Čs. film J. Purš protokol o vzájemné spolupráci československé a sovětské 

kinematografie.90 Další dohody se podepisovaly pravidelně i v následujících letech, a také s ostatními 

socialistickými kinematografiemi. Politickým úkolem vládnoucí strany bylo normalizovat s nimi 

přátelské vztahy, po období, kdy vliv na čs. film měly pravicové síly.91  

V periodikách, na která se zaměřuji, tedy časopisy Kino a Film a Doba, je od roku 1970 

zřetelně viditelné, že se stále více prostoru věnovalo sovětské kinematografii a filmům z dalších 

socialistických zemí. Tisk se v tomto roce věnoval především 25. výročí osvobození, stejně tak  

i festival v Karlových Varech, který uspořádal retrospektivní přehlídku filmů s protiválečnou  

a antifašistickou tematikou a jeden celý festivalový den byl věnován 100. výročí narození V. I. Lenina. 

Tato témata dostávají v tisku mnohastránkový prostor, zatímco například festivalu v Cannes,  

o kterém v předchozích letech Kino obšírně informovalo, byl v tomto roce věnován pouze malý 

sloupek.92 Tak se i v periodikách, zaměřených na filmovou kulturu, odrážela proměna společnosti, zde 

v tom smyslu, jak se vládnoucí strana snažila ideově, pomocí kultury, působit na občany a formovat 

mladé lidi. V roce 1971 se pak vedení Čs. filmu a Ústřední půjčovny filmů zaměřili na tvorbu  

a promítání filmů tematicky podporující a oslavující komunistické hnutí, to vše k příležitosti výročí 

založení KSČ.  

Zdůrazňovány byly festivaly v socialistických zemích, v rozvojových zemích a ideové poselství 

socialistických filmů. Příkladem je účast čs. filmů na festivalu v Indii (březen 1972), seminář 

sovětských filmů v Československu (únor 1972) se zaměřením na problémy současného hrdiny 

socialistického filmu, účast čs. delegace na festivalu zemí Asie a Afriky v uzbeckém Taškentu (květen 

1972), na mnoha dalších festivalech například v SSSR, NDR, Maďarsku, Polsku, Bulharsku. Přehlídka 

čs. filmů za účasti československé delegace v čele s J. Puršem se konala i v Latinské Americe, 

konkrétně na Kubě, v Chile a v Peru.93  
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Po personálních čistkách se v roce 1971 na post šéfredaktora Filmu a doby vrátil Jiří Hrbas, 

který byl šéfredaktorem již v padesátých letech. Hned v prvním čísle ve své stati připomínal čtenářům 

poslání socialistického filmu a principy myšlenky marxismu-leninismu.94 I v dalších číslech byl 

pravidelně věnován prostor funkcionářům pracujících v médiích, kteří vyjadřovali stejné ideje, 

zaměřené na podporu socialismu, KSČ a spolupráce se SSSR. Šéfredaktor charakterizoval časopis jako 

tribunu socialistického filmu, který je určen nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti se zájmem  

o kinematografii. Ve svém článku o karlovarském filmovém festivalu v roce 1972 silně zdůrazňoval 

jeho návrat k socialistickému poslání, přičemž roky 68–69 označoval za neblahé, protože, dle jeho 

slov, narušily charakter, který byl festivalu dán v letech jeho vzniku. Vyzdvihoval účast socialistických 

kinematografií s angažovanou ideovou tvorbou.95 Tyto myšlenky pravidelně opakoval i v dalších 

článcích a ročnících. Na počátku roku 1973 vyzýval filmové tvůrce a dramaturgii k aktivní  

a systematické práci s filmem tak, aby působil na přetváření lidského vědomí.96 Pravidelně přispíval 

do Filmu a doby také Jan Kliment, který byl normalizačním filmovým kritikem a novinářem. I jeho 

obsáhlé statě jsou stejně ideologické a opakují myšlenky, že je potřeba napravit krizi z konce 60. let. 

Kliment nabádal k bdělosti před pravicovými silami, které ovlivnily kinematografii a odklonily ji od 

socialistického poslání. Dle jeho hodnocení se film v počátku 70. let podařilo konsolidovat  

a „normalizovat“, ale stále bylo potřeba usilovat o socialistickou angažovanost filmu, za jejíž 

předpoklad pokládal ideový zájem tvůrců a uvědomělou dramaturgii. V jiných textech varoval před 

kapitalistickými filmy, které obsahují propagandu buržoazního života, nebo před rizikem kýče, který 

měl, dle jeho názoru, za úkol odvádět pozornost diváků od problémů doby.97  

I v časopisu Kino se v normalizačním období mnoho informací týkalo ideologické funkce 

filmu, tak jak si ji představovalo komunistické vedení. Například se psalo o poradě filmových delegací 

socialistických zemí, která se konala v Moskvě, na které si účastnící vyměňovali informace o stavu 

svých kinematografií a domlouvali výměnu filmů mezi svými zeměmi.98 V textech k 75. výročí čs. 

kinematografie se například dočteme, jak J. Purš vyzdvihoval, že se podařilo obsadit všechna klíčová 

místa lidmi, věrnými ideám marxismu-leninismu. I on léta 68–69 označoval jako krizová a chválil nový 
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směr vedení strany. Socialistické filmové umění silně spojoval s prací lidu, se směrem socialistického 

realismu a potřebou tvořit filmy o hrdinech současnosti, hrdinech dělnické třídy.99  

Členové strany se pravidelně zúčastňovali filmových událostí a festivalů, při jejichž zahájení 

mívali ideologické proslovy, o nichž pak normalizační tisk informoval. I časopis Kino, který byl 

zaměřen na filmy a filmové hvězdy, pod vlivem vedení často otiskoval výňatky a citace z takových 

proslovů.100 Rok 1975, který byl rokem 30. výročí osvobození i 30. výročí znárodnění čs. 

kinematografie, byl plný filmových akcí, které opět byly využívány k propagaci socialistické ideologie. 

Na Filmovém festivalu pracujících se konala pracovní setkání na témata jako Podíl čs. znárodněné 

kinematografie v boji za mír a socialismus nebo Kulturní politická práce s českým a slovenským 

filmem.101 V září se konalo slavnostní shromáždění filmových pracovníků za účasti delegace členů 

strany a vlády, na kterém se hovořilo o úspěších a dalších perspektivách znárodněné čs. 

kinematografie, konala se výstava třicetileté spolupráce čs. a sovětského filmu, vycházely publikace 

Sovětský dokumentární film, Lenin a film a organizovalo se mnoho dalších akcí, podporujících směr, 

nastolený tehdejší komunistickou vládou.  

1.3. Legislativní prostředí československého tisku – 1965–1975 

 Československý tisk vstupoval do uvedeného desetiletí pod kontrolou Hlavní správy 

tiskového dohledu (HSTD), která fungovala jako tajná cenzurní instituce od roku 1953  

a spolupracovala se Státní bezpečností (StB). Pracovala systémem předběžné cenzury. V každé 

redakci i tiskárně byl cenzor, který kontroloval nezávadnost obsahu.102 V roce 1966 byl přijat nový 

tiskový zákon č. 81/1966Sb., který existenci cenzurního úřadu oficiálně přiznal a nazval jej Ústřední 

publikační správou (ÚPS). Proti rozhodnutím úředně přiznaného orgánu již bylo možno se případně 

bránit soudní cestou. Zákon také upravoval pravidla vydávání tisku. Nicméně pod vlivem výše 

popsaných společenských událostí a uplatňování reforem byla i komunistickými reformisty 

podporována svoboda slova a v březnu 1968 dospělo vedení KSČ k rozhodnutí, že kritika nemá být 

umlčována a přešlo se od předběžné cenzury k cenzuře následné, při které mají mít sami novináři 

zodpovědnost za obsah. Postupná liberalizace novinářské práce a tlak novinářů i veřejnosti dospěly 

v červnu 1968 k přijetí zákona č. 84/1968 Sb., který oficiálně vyhlásil cenzuru za nepřípustnou.103  

Také byl zrušen úřad ÚPS.  Po intervenci vojsk Varšavské smlouvy byla vládou obnovena cenzura  
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a založen Úřad pro tisk a informace (ÚTI). V září pak byl přijat zákon č.127/1968 Sb., který cenzuru 

znovu oficiálně přiznal. Od ledna 1969 vstoupil v platnost Zákon o československé federaci. Každá 

republika pak měla svůj úřad, vykonávající dohled nad médii a cenzurou. V Čechách to byl Český úřad 

pro tisk a informace (ČÚTI) a cenzuru vykonával následnou. Novináři i umělci se ještě v tomto období 

snažili podporovat reformní snahy a vyjadřovali odpor proti sovětské okupaci, ale s nástupem  

G. Husáka, vyhlášením normalizace a s personálními čistkami se kontrola a cenzura tisku opět 

zpřísnila a došlo k výraznému omezení svobody slova.104 

2. Itálie 

2.1. Společenská a politická situace v Itálii v letech 1965–1975 

2.1.1. Politický pluralismus 

Politický systém Itálie je označován jako polarizovaný pluralismus, ve kterém mají hlavní moc 

politické strany. Ve sledovaném období let 1965–1975, byla v Itálii nejsilnější Křesťansko- 

demokratická strana, která získala svůj vliv a podporu hned po druhé světové válce. V poválečném 

uspořádání Evropy, ke kterému došlo na základě dohody vítězných mocností USA, Velké Británie  

a SSSR, byla Itálie přiřazena do západního bloku zemí, jejichž vývoj směřoval k demokracii a k tržní 

ekonomice. Křesťanská demokracie byla novou, silnou, antikomunistickou stranou, která byla 

podporována Vatikánem i USA a zároveň oslovila široké vrstvy italské společnosti, které si přály 

pravicový vývoj země. Tím, že strana kladla důraz na sociální a kulturní hodnoty více než  

na náboženské, získala ještě širší spektrum voličů. Pro mnoho Italů představovala příslib seriózního  

a klidnějšího politického vývoje, bez ideologických experimentů. Od USA se Itálii dostávalo 

v poválečných letech též ekonomické pomoci, v rámci Marshallova plánu. Výrazná byla tato pomoc 

v roce 1948 těsně před volbami a jejím cílem bylo ovlivnění voličů, aby se přiklonili k pravicovému, 

prozápadnímu směru politiky.105 To pomohlo rozvoji podnikání, hospodářskému zotavení  

a demokratickému směřování vývoje v zemi. Ve společnosti se opět probudil zájem o kulturu a sport 

(především cyklistku a fotbal), vznikaly taneční sály a biografy.106 

Itálie se roku 1949 stala čelem Severoatlantické aliance (NATO),107 která byla založena  

na základě dohody 10 evropských zemí s USA a Kanadou o vytvoření společného obranného  
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a bezpečnostního systému, který členské země chránil před ideologickým, politickým a vojenským 

nebezpečím.  Od roku 1951 byla členem Evropského společenství uhlí a oceli, od roku 1957 pak 

členem Evropského hospodářského společenství.108  

V období 1965–75 si Křesťanská demokracie stále udržovala mocenskou hegemonii, vlastně 

byla stabilně nejsilnější stranou od konce 2. světové války až do roku 1983, kdy se poprvé stal 

premiérem země představitel Italské socialistické strany Benedetto Craxi. V 60. a 70. letech vládnoucí 

strana využívala podpory právě Italské socialistické strany, která se na základě událostí v 50. letech, 

tedy smrti Stalina, kritiky kultu jeho osobnosti v souvislosti s diktátorskými praktikami a potlačení 

maďarského povstání sovětskými vojenskými jednotkami v roce 1956, odpoutala od vlivu komunistů 

a zaměřila se na spolupráci s Křesťanskou demokracií. To samozřejmě nebylo jednoduché  

a jednoznačné a předcházely tomu silné vnitrostranické konflikty mezi dvěma křídly, týkající se právě 

vztahu ke komunistům a výše zmíněným událostem. Nicméně se Italské socialistické straně podařilo 

účastnit se od roku 1963 vládnoucí koalice. Italská socialistická strana byla tedy druhou nejsilnější 

stranou v zemi.  Craxi se zajímal o situaci v Československu, o Pražské jaro 1968. Veřejně kritizoval 

SSSR za vojenskou intervenci, podporoval československé reformisty, konkrétně pomohl Jiřímu 

Pelikánovi, dřívějšímu řediteli Československé televize, který v roce 1969 žádal v Itálii o politický azyl. 

Díky Craxiho podpoře mohl Pelikán od roku 1971 vydávat v Itálii výše zmiňované Listy, česky psaný 

zdroj informací pro opozici vůči Husákovu režimu.109   

Vládnoucí Křesťanská demokracie, však musela čelit i vznikajícím masovým protestním 

hnutím, extremismu zleva i zprava, a také kritice za způsob držení moci a za korupci. To se jí 

v průběhu 70. let dařilo a tlaku levicových stran úspěšně odolávala. Ve funkci premiéra Itálie se 

v období 65–75 střídali pouze představitelé Křesťanské demokracie, z nichž nevýraznějšími 

politickými osobnostmi byli: Aldo Moro, Mariano Rumor, Giulio Andreotti nebo Giovanni Leone, který 

byl v letech 1971–78 též prezidentem Itálie.110 

Třetí nejvýznamnější stranou byla Italská komunistická strana, která byla koncem války silnou 

antifašistickou silou v zemi. V následujících letech byla vyloučena z účasti na vládě a zůstávala 

v opozici. Italští komunisté respektovali Stalinovy pokyny a mocenské rozdělení v Evropě, a tak 

představa revolučního převratu či nastolení diktatury proletariátu nebyla reálná. Zdůrazňovali tedy 
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pokojný ráz cesty k socialismu a podařilo se jim tak získat legitimní postavení ve spektru italských 

politických stran. Koncem 60. let Italská komunistická strana vyslovila nesouhlas s politickým 

směrem, který prosazoval Sovětský svaz. Na konferenci komunistických stran v Moskvě (1969) italská 

delegace odmítla podepsat finální protokol a vyjádřila se též kriticky k invazi vojsk Varšavské smlouvy 

do ČSSR.111  Především nový generální tajemník strany, Enrico Berlingeuer, se jednoznačně vymezil 

proti sovětské intervenci a stavěl na tom svoji politiku.112 I jeho předchůdce, Luigi Longo, 

sympatizoval s Dubčekem, s programem socialismu s lidskou tváří a s reformami, o které se 

v Československu usilovalo. Nicméně odmítal myšlenku o změně systému, který byl nastaven v roce 

1948 a zdůrazňoval jednotu se SSSR a protiimperialistický směr. Tedy i mezi italskými komunisty byli 

jak zastánci reformistů, tak i zastánci sovětského postupu.113  Počátkem 70. let představili italští 

komunisté svůj program „historického kompromisu“, který směřoval ke spolupráci s křesťanskou 

demokracií. Jednalo se o program spolupráce hlavních italských sil odlišných názorů, přesto měl 

garantovat, že i při vládě levicové strany nedojde ke změně režimu.  Pokus o takový politický systém, 

který měl fungovat na spolupráci sil, které ze své podstaty formují odlišné společenské režimy, však 

skončil tragicky – únosem a vraždou Alda Mora v roce 1978. Jeho únosu a vraždě předcházely 

nepokojná léta. Jednalo se o vlnu protestů, která se šířila celou Evropou a v Itálii vygradovala útoky 

extrémní pravice i levice.  

2.1.2. Italský hospodářský zázrak a levicové hnutí 

V 50. letech začala Itálie zažívat ekonomický růst a rozvoj, hovořilo se o „italském 

hospodářském zázraku“. Rostl hutnický i chemický průmysl, italská obuv a konfekce se stala 

úspěšnou na celém západoevropském trhu. Díky úspěchům monopolní automobilky Fiat se masově 

rozvíjela motorizace země, lidé začali hodně cestovat, rozvíjel se turismus. Docházelo též k přesunům 

obyvatel z chudšího jihu na průmyslovější sever země.  Vybudovala se síť dálnic a kolem měst jako je 

Milán, Turín, Boloňa nebo Neapol vznikla velká sídliště. Italská společnost si zvykala na konzumní 

způsob života, avšak rozdíly mezi bohatým severem a zaostalým zemědělským jihem se stále 

zvětšovaly. Hospodářský rozvoj nebyl ale v souladu s politickým vedením země, sestavy vlád se často 

střídaly, bujel klientelismus a nevýkonná byrokracie. V roce 1968, kdy západní Evropou procházela 

vlna nepokojů, také v Itálii demonstrovali studenti proti neduhům vysokoškolského systému a proti 

nedostatečnému sociálnímu zabezpečení studentů z chudších rodin. Bylo to období, kdy se vyspělé 
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kapitalistické země dostávaly do stadia krize sociálního státu. Nebyly schopny udržet plnou 

zaměstnanost a blahobyt, k jakému dopěly v 60. letech.114 Pod vlivem tehdy módních autorů (Albert 

Camus,115 Jean-Paul Sartre116, Cesare Pavese117) se mládež postupně začala bouřit proti celému 

kapitalistickému žebříčku hodnot, proti konzumu, individualismu a honbě za penězi. Především 

studenti byli v  západních zemích, tedy i v Itálii, nositeli levicového hnutí. Vymezovali se proti 

liberálně demokratické společnosti a používali dikci, symboly a argumentaci, která již byla 

v Československu zprofanována.118  Oblíbenými se stala díla Karla Marxe, vzory se stali komunističtí 

revolucionáři jako Che Guevara, Fidel Castro či Mao Ce-tung.119  

Nenásilné studentské hnutí přerostlo v dalších letech v demonstrace a pouliční boje, s cílem 

svrhnout stávající politické a společenské nastavení. K teroristickým útokům se hlásili jak krajní 

pravice, tak levicoví extremisté, zorganizovaní do „Rudých brigád“, které vznikly v roce 1969.120 Svými 

akcemi se komunističtí extremisté projevovali během 70. let, kdy jejich agrese vyvrcholila již výše 

zmíněným únosem a vraždou Alda Mora. Levicoví extremisté byli nespokojeni s výsledky předchozích 

studentských revolt, které nedopadly dle jejich představ, a především pak měli pocit zrady 

z předkládaného historického kompromisu.121  

Období, které jsem sledovala, tedy léta 1965–75, patřilo v Itálii k opravdu neklidným rokům. 

Až na přelomu 70. a 80. let se podařilo teroristické útoky v zemi potlačit a teroristé byli společností 

odsouzeni jako vrazi, nikoli uznáváni jako politicky pronásledované osoby bojující za lepší společnost. 

Země se vrátila ke konzervatismu, v následujících letech se opět začalo lépe dařit hospodářství  

a v politické rovině se k moci dostala Italská socialistická strana v čele s Bettinem Craixim.122  

2.1.3. Filmové festivaly v Itálii (i jiných západních zemích), jako prostor pro revoltu mladých 

Přestože obě země, Československo a Itálie, procházely od konce 2. světové války rozdílným 

vývojem, nacházíme společné rysy v chování mladých lidí, tedy v poválečné generaci. Motivy  
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a kořeny jejich revolty v roce 1968 spočívaly ve zklamání z nenaplněných očekávání  

a s nespokojeností s vývojem jejich společností. To se netýkalo jen mladých v Itálii  

a v Československu, ale i v dalších zemích Evropy, nebo i v Americe a Číně. Mladí v západních zemích 

byli přesyceni blahobytem a hledali řešení v idealizovaných nemateriálních hodnotách, mladí 

v socialistických zemích si naopak přáli svobodu a blahobyt mládeže ze západu.123 Navzdory 

rozdílným přáním i výsledkům jejich demonstrací, sdíleli a vzájemně se ovlivňovali kulturou, stylem 

oblékání, hudbou, literaturou i filmy.  

Demonstrující studenti v západních zemích si v kritickém roce 1968 za cíle své vzpoury a za 

prostor k vyjádření svých názorů proti konzumní společnosti vybrali i některé filmové festivaly. 

Festival ve francouzském Cannes musel dokonce skončit předčasně, v německém Obehausenu či 

italském Pesaru dávala revoluční mládež znát, že film je pro ni politickým nástrojem a rozbití 

konvenčních festivalů politickou manifestací.124 Festivalů mladí využívali spíše jako možností 

promluvit, než aby se zajímali o filmy. Došlo dokonce ke střetům mezi levicovými a neofašistickými 

stoupenci a zasahovat musela policie.125 I festival v Benátkách byl v tom roce vystaven tlaku odpůrců 

zavedeného uspořádání z řad studentů, filmařů a stoupenců levicových stran. Mezi ně se řadili 

například režiséři Cesare Zavattini nebo Pier Paolo Passolini. Organizátor a ředitel festivalu Luigi 

Chiarini dokázal festival obhájit s podporou hostů a novinářů, kteří požadovali promítání filmů, 

přihlášených do soutěže. Jednalo se většinou o filmy mladých začínajících autorů nebo o nekonvenční 

filmy známých režisérů, jako byli Fellini či Antonioni.126 O rok později však Chiarini rezignoval a nový 

ředitel Ernest G. Laura upravil bienále tak, aby co nejméně provokovalo mladé revolucionáře. 

Odstranil okázalou výzdobu a místo slavných filmových hvězd přijelo mnoho novinářů. Prostor 

k proslovu dostal například při zahájení 31. ročníku i mladý odpůrce komerčního festivalu, který 

hlásal, že kultura nemá být obchod.127 Nicméně na takto zorganizovaný festival se snesla kritika a byl 

zhodnocen jako slabý.  Kritici požadovali nahradit ředitele Lauru skupinou odborníků. V roce 1971 byl 

pak zvolen zkušený organizátor filmových přehlídek Gian Luigi Rondi, který byl představitelem 

konzervativních názorů a mocenských sil filmového průmyslu. Mezi jeho podporovatele patřili 

významní italští tvůrci, jako De Sica, Visconti, Fellini a Zeffirelli, naopak jeho odpůrci byli Bellocchio, 

Lizzani, Pasolini či Antonioni.128 Někteří tvůrci pak v dalším roce 1972 dokonce odmítli účast  
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na festivalu a rozhodli se uspořádat v jiném benátském kině Santa Margherita „Manifestaci – 

přehlídku italského demokratického filmu“. Mezi nimi byli Luigi Comencini, Bernardo Bertolucci, 

Marco Ferreri, Paolo a Vittorio Taviani a někteří novináři z redakcí, které se rozhodly o oficiálním 

festivalu nepsat.129 Až v roce 1975 se Bienale vrátilo do svého původního Festivalového paláce  

na benátské Lido a italský tisk opět referoval o této filmové události kladně.130  

Společenská a politická situace v zemi, problémy předchozích i současných generací se často 

odráží i v uměleckých dílech, tedy i ve filmech. A to nejen ve filmech dokumentárních, které jsou 

zaměřeny na zobrazení skutečnosti, ale též v uměleckých filmech různých žánrů.  

2.2. Italská filmová tvorba  

2.2.1. Stručná historie a vývoj italské kinematografie 

Přední místo ve světové kinematografii vydobyly pro Itálii výpravné filmy z počátku 20. století 

(1912–1917), jako například film Quo vadis? (1912), režiséra Enrica Guazzoniho131 nebo Gli ultimi 

giorni di Pompei (1913), režiséra Maria Caseriniho.132 Za film světového významu je považován Boj  

o světovládu (Cabiria, 1914), který zaznamenal velký komerční úspěch. Scénář a titulky vytvořil 

spisovatel a básník Gabriele D’Annunzio, kterého producenti filmu oslovili ke spolupráci se záměrem 

zvýšit uměleckou úroveň filmu.133 Následovalo období natáčení společenských dramat – filmů, v nichž 

vznikaly herecké hvězdy.  Hvězdou byla například Francesca Bertini, která zářila ve filmu Baldassasrra 

Negroniho, L’historie d’un Pierrot (1913).134  Období od konce 1. světové války a 20. léta jsou pak 

charakterizována jako léta ochablosti. Ve 30. letech se projevuje vliv fašistické moci, která tvůrcům 

určovala meze, a tím je nutila dělat v tvorbě kompromisy. Přestože ústřední ředitelství filmu v Itálii 

řídil Luigi Freddi, šéf propagandistického oddělení fašistické strany, byl jeho přístup k produkci filmů 

liberálnější, než tomu bylo v nacistickém Německu nebo v komunistickém Sovětském svazu.135  

Podporoval též výrobu zábavných filmů – romantických melodramat a komedií. Během válečných let 

film i nadále sloužil fašismu a šíření jeho ideologie, jen ve výjimečnějších případech se filmoví tvůrci 

snažili klást režimu odpor.  Za režiséry fašistických filmů ve 20. a 30. letech jsou považováni například 

Alessandro Blasetti, konkrétně jeho filmy Sole (1929), Neronne (1930), Terra Madre (1931) či Mario 
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Camerini, film Koleje (Rotaie, 1929). V Cameriniho filmech získal svoji hereckou popularitu Vittorio de 

Sica, později slavný režisér italského neorealismu.136  

Po kapitulaci Itálie v roce 1943 a pádu fašismu se italská společnost snažila o obnovu všech 

sektorů. Intelektuálové připojovali své síly k podpoře osvobození od fašismu a rozvoje demokracie. 

Režisér Roberto Rossellini vytvořil k tomuto tématu Řím, otevřené město (Roma cittá aperta, 1945), 

film o osvobozování Říma, dle autentického vyprávění vůdce partyzánského odboje, natáčený přímo 

v troskách rozbombardovaného města. Film, který dokazoval italský odpor proti fašismu a realisticky 

zobrazoval obyčejné lidi, děti, jejich utrpení i naděje, se stal klíčovým dílem neorealismu. I další 

Rosselliniho dílo Paisá (1946), je neorealistický film o válečných příbězích.137 Velkým tématem 

italských poválečných filmů se stala „La Resistenza“, tedy partyzánské a občanské hnutí odporu proti 

fašismu.138 Také korupce některých skupin mladé buržoazie byla filmovým tématem, kritizováni však 

nebyli jednotlivci, ale společnost a prostředí. 

Italský filmový neorealismus zobrazoval hlavně současné situace obyčejného lidu, připomínal 

lidské hrdinství, oběti i tragédie odboje, radost z míru, ale též rozčarování nad směrem poválečného 

vývoje v zemi. Snahou neorealismu bylo postihnout obyčejný svět ve všech jeho proměnlivých 

náladách. Osobnostmi italského neorealistického období, které se celosvětově proslavily, jsou také, 

kromě výše zmíněných, Luchino Visconti a Giuseppe De Santis. Některá díla z neorealistického období 

se v letech, která jsem v této práci sledovala, také objevila v československých kinech. Stylistické  

a narativní prvky neorealismu, jako natáčení v exteriérech, kombinace herců a neherců, otevřené 

konce dějů, silně ovlivnily i další, modernistickou tvorbu.139 

Další světoznámí tvůrci, kteří navíc vytvořili ve filmu 50. let osobitý směr, jsou Federico Fellini 

a Michelangelo Antonioni. Padesátá léta byla obdobím, kdy vzrůstal význam uměleckých filmů. Díla 

jmenovaných režisérů se dostala do popředí i v době, kdy se už neorealismus začal ustupovat sílící 

komerční produkci. V první polovině 50. let stoupala v Itálii filmová produkce i počet kinosálů v zemi.  

V roce 1950 bylo natočeno 104 filmů, v roce 1955 to byl téměř dvojnásobek – 204 filmů. Počet 

kinosálů se zvýšil ze 4.800 v roce 1946 na 16.207 v roce 1955.140 S rozmachem filmů se rodil  

i fenomén popularity a slávy. Herecké hvězdy začaly plnit stránky časopisů a jejich osudy zajímat 
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široké publikum. Mezi takto slavné patřili například Anna Magnani, Gina Lollbrigida, Sophia Loren, 

Amedeo Nazzari, Ralf Valone či Vittorio De Sica.141 

V polovině 50. let filmová produkce poklesla a roky 1954–56 jsou označovány za krizové 

období.  Problémem té doby byla stále přetrvávající cenzura, kterou se mnoho filmařů snažilo zmírnit 

apelacemi na vládu a požadavky na nový zákon. Vydali Manifesto del cinema italiano, kterým 

požadovali svobodu projevu a snažili se tak o zachování italské kinematografie. „Jen svobodný film 

může zobrazovat pravdu, skutečné příběhy života, národa, země s jejich radostmi i bolestmi.“ 142   

Soubor zákonů, který pak prospěl dalšímu vývoji italských filmů v 60. letech, byl přijatý v roce 

1956 a pomohl podpořit domácí kinematografii a nástup dalších talentovaných tvůrců, jako byli 

Francesco Maselli, Ermanno Olmi, Francesco Rosi či Pier Paolo Pasolini. V druhé polovině padesátých 

let se produkce směřovala více ke komerčním dílům i nadále však vznikala i díla s uměleckou 

hodnotou nebo dokumentární filmy, které připomínaly potřebu témat blízkých neorealismu.143 

2.2.2. Italská filmová tvorba 1965–1975 

Mladý film, který se jako styl či směr začal rozvíjet od roku 1958, se v každé zemi se vyvíjel 

částečně individuálně, přesto se společnými charakteristickými rysy. Tvůrci mohli využívat 

technických inovací, především modernějších, lehčích kamer, které byly vyrobeny pro potřeby 

dokumentárních filmů. Umožnily natáčet na ulici, v bytech, rychle a levněji. Stylisticky se užívaly 

dlouhé záběry s nečekanými střihy. Režiséři kombinovali objektivní realismus, subjektivní realismus  

a autorský komentář. Například ve Felliniho filmech je zřetelné, jak mísí vzpomínky s fantastickými 

obrazy.144 V jednotlivých zemích se nový styl vyvíjel v souvislosti s kulturním kontextem dané země. 

V Itálii to byla jistá vzpoura proti některým rétorickým aspektům neorealismu, která měnila 

italský film, ale navzdory novým osobnostem i situacím, ve filmu zůstával přítomný živý příběh, 

společnost, neklidná země, hledání, kritika. Ve filmech neorealismu bývají jasně pojmenovány 

dramata a problémy společnosti, osoby v nich mají jasně definované místo – fašisté, komunisté, 

katolíci, ateisté atd. V nových filmech je ukazováno na zmatek ve vědomí, převrácení hodnot či 

dvojznačnost.  
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Carlo Lizzani, scénárista, režisér a novinář, charakterizuje ve své knize vývoj italského filmu po 

neorealismu třemi fázemi. V první fázi zdůrazňuje pozornost autorů na dialektický vztah mezi 

subjektivitou a objektivitou, tedy mezi příběhem jednotlivce a stavem společnosti a na individualitu  

a existenciální problémy. Druhou fázi charakterizuje vytvořením typické postavy nebo prezentací 

osoby „já“, jako nositele sdělení existenciální i duchovní reality. Ve filmech se tedy kombinuje 

hledisko autora s hlediskem postavy.  Příkladem jsou tvůrci Antonioni, Fellini, Rossellini. U třetí fáze 

pak popisuje jako charakteristické použití metafory, nových stylů a výrazových prostředků. Například 

bajky, grotesky, absurdnosti, nadsázky, básnického ztvárnění, esejí a podobně.145 Zároveň také 

dodává, že uvedené fáze neprobíhaly striktně odděleně, ale že se prolínaly. I v 60. letech vznikly ještě 

velké realistické a neorealistické filmy (režiséři Gillo Pontecorvo, Giuseppe De Santis) zároveň s filmy 

nových stylů (režiséři Taviani, Orsini, Pasolini).146 Vývoj stylů je viditelný i v dílech jednotlivých 

režisérů. Například Visconti, který svým dílem usiloval o vyjádření historické pravdy a používal k tomu 

všechny dostupné výrazové prostředky, se od dlouhého pozorování (neorealismus) dostal až 

k subjektivnímu vyjádření, ztvárnění obrazů vlastní fantazie a vzpomínek, tedy prostředkům typickým 

pro modernismus.147  

K charakteristice 60. let patří též žánr „komedie po italsku“. Tvůrce Marco Ferreri využíval  

ve své tvorbě kromě vtipu i černý humor, jako prostředek k provokaci, boření mýtů a stereotypů. 

Komediálnímu žánru se také věnoval Pietro Germi, původně výrazná tvůrčí osobnost neorealismu, 

který se v šedesátých letech rozhodl ladit filmy do komediální a satirické roviny.148 Do tohoto období 

patří též „spaghetti western“. V polovině 60. let natočil režisér Sergio Leone filmy tohoto žánru: Pro 

hrst dolarů (Per un pugno di dollari, 1964), Pro pár dolarů navíc (Per qualche dollaro in piú, 1965), 

Hodný, zlý, ošklivý ( Il buono, il brutto, il cativo, 1966). Spolu s hlavním představitelem Clintem 

Eastwoodem a skladatelem filmové hudby Enio Morriconim se stali, díky obrovskému úspěchu těchto 

filmů, světovými celebritami. Spaghetti western se stal nejúspěšnějším italským žánrem v zahraničí.149 

Autor Lizzani se zamýšlí i nad důvody, které podněcovaly vývoj filmu od neorealismu přes 

subjektivní ztvárnění až k metaforickým vyjádřením a logicky je dává do souvislosti s vývojem 

společnosti. Společenské otřesy, jako destalinizace, maďarská revoluce v roce 1956, postavení 

Berlínské zdi (1961), čínsko-sovětský konflikt (1969), válka ve Vietnamu nebo Pražské jaro, způsobily 
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krizi v lidských jistotách, nadějích, ideách i důvěře. Také objevy psychoanalýzy a práce sociologů  

a filozofů György Lukácse, Antonia Gramsciho či neomarxistů z kritické Frankfurtské školy, ovlivňovaly 

chápání světa a jeho následné zobrazování.  Pohled na realitu se jevil dvojznačně, a to i v případě 

nahlížení na hrdiny, dělnickou třídu, revoluci apod. Soudobé filmy se tedy věnovaly těmto 

probíhajícím myšlenkám i společenským problémům.150  

V 60. a 70. letech se svět nacházel politicky v krizi. Se sílícími politickými konflikty se  

ve světové kinematografii prosadil politicko-kritický film. Natáčely se politické dokumenty, využívané 

jako nástroj politiky. Též hrané filmy se zpolitizovaly, zaměřovaly se na kritiku společnosti a politiku 

vlád. Tyto filmy navazovaly na tradici neorealismu a filmový modernismus ve spojení s působením 

levicových sil vytvořil nový styl, politický modernismus, ve kterém se projevovaly názory 

marxistického dramatika Bertolda Brechta. Tvůrci těchto filmů, při zobrazování angažovaných témat, 

využívali techniku dokumentu, ale také uměleckého filmu. Kombinovali například formu rozhovorů, 

spontánně natočených reportáží s podobenstvím, fantazií, mýty, stylizovanou prezentací mýtů  

a historie. Výrazným italským tvůrcem takových filmů byl Pier Paolo Pasolini, v jehož dílech jsou 

zřejmá politická podobenství.151 Politické prvky se objevují i ve zmíněném „spaghetti westernu“, kdy 

film Hlavou dolů (Giú la testa, 1972) obsahuje partyzánské rysy nebo v komediích, například režisérky 

Liny Wertmüllerové, a jejím filmu Kovodělník Mimi, zraněný ve své cti (Mimi metallurgico, ferito 

nell’onore, 1972),152 Film o lásce a anarchii (Film d’amore e l’anarchia, 1973).153  Někteří tvůrci 

uměleckého filmu nepřijali nové techniky a nadále pokračovali v tradici poválečného modernismu, do 

kterého přidávali politické prvky. Tak vznikl politický umělecký film Bernarda Bertolucciho, 

Konformista (Il conformista, 1970).154   

V porovnání s předchozími lety, 70. léta nepřinesla žádný nový směr, změnu či zvrat ve vývoji. 

Produkce v tomto desetiletí zaznamenala sestupnou tendenci, jak umělecky, tak ekonomicky. 

Některé výrazné osobnosti předchozích let v tomto období zemřeli (V. De Sica, L. Visconti, R. 

Rossellini, P.Pasolini). 155  
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3. Italské filmy uvedené do distribuce v Československu ve sledovaném 
období 1965 – 1975 

Volnější druhá polovina 60. let i následující období normalizace ovlivňovaly všechny stránky 

života společnosti. Kromě již zmíněných fakt, také nákup a distribuci zahraničních filmů. Tak jako 

ostatní odvětví hospodářství, tak i filmový průmysl byl v Československu centrálně řízen. V období 

„tání“ se do československých kin dostaly i umělecky zajímavé filmy ze západních zemí, s nástupem 

normalizace pak výběr filmů musel odpovídat ideologii prosazované komunistickým vedením.  

Filmový průmysl byl v Československu řízen a kontrolován státem již od roku 1945,  

po podepsání dekretu prezidenta republiky č. 50 „o opatřeních v oblasti filmu“.156 Nákup a dovoz 

filmů ze zahraničí zajišťoval Československý filmexport, podnik zřízený Ministerstvem školství  

a kultury v roce 1957,157 o organizaci filmové distribuce se starala Ústřední půjčovna filmů, státní 

společnost, která fungovala od roku 1957 do roku 1991. Výběr zahraničních filmů byl však 

v kompetenci komise Ústředního ředitelství Československého filmu, které bylo nejvyšším orgánem 

ve struktuře státního filmového podniku.158  

O připravovaných filmech informoval diváky soudobý tisk. V časopise Kino vycházely články, 

informující čtenáře, jaké filmy byly zakoupeny, a kdy budou uvedeny do kin. Například v Kině  

č. 8/1964 jsou čtenáři informováni o italských filmech, které tedy byly připraveny do distribuce,  

i které byly zakoupeny.159 Informace poskytoval hlavní dramaturg ÚPF Ladislav Janžura. Dle jeho slov 

byla italská kinematografie hodnocena jako velmi úspěšná, a proto byla v popředí zájmu  

i československé distribuce. Mimo jiných, jsou zde zmiňovány filmy, které již byly zakoupeny,  

a následně pak uvedeny do kin v roce 1965: Ruce nad městem (Le Mani sulla citta, 1963), Snoubenci, 

Sečtené dny (I GIorni contati, 1962), Rodinná kronika (Cronica familiare,1962). I filmy, které byly 

teprve v jednání: Gepard (Il Gattopardo, 1963), 8 1/2 (8 1/2, 1963). 

. Tyto filmy se pak v kinech opravdu objevily. Jiné jmenované filmy, o kterých se vedla 

jednání, se do distribuce nedostaly: Vězňové z Altony (I sequestrati di Altona, 1962) nebo 
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dokumentární Zakázaná Itálie. Ne všechny nové filmy, o kterých se v časopisech psalo, se následně 

dostaly do československé distribuce. Přehled filmů, které byly uvedeny v československých kinech 

v letech 1965–1975 uvádím v příloze.160  

Další přehled filmů, které čs. kina uvedly ve stejném roce, přinesl článek v Kině 6/1965. Mezi 

všemi filmy jsou opět na prvním místě vyjmenovávány italské filmy, mají široké zastoupení a je jim 

věnována většina textu.  

V roce 1968 poklesl počet dovezených italských filmů, přestože patřily stále mezi vítěze  

na mezinárodních filmových festivalech. Každý rok se do československých kin dováželo kolem 160 

filmů, z čehož největší zastoupení měly socialistické, hlavně sovětské filmy. Dovoz filmů 

z kapitalistických zemí byl stále komplikovaný, socialistické prostředí nebylo pro západní filmové 

partnery ideálním trhem.161  Ale například v témže roce byla podepsána koprodukční smlouva  

o italsko-československé spolupráci na celovečerním animovaném, hraném a trikovém filmu 

Neexistující rytíř (Il cavaliere inesistente, 1971), v režii Pina Zaca.162   

4. Analýza článků z let 1965–1969 

4.1. Časopis Kino 

Populární čtrnáctideník Kino byl určen pro širokou vrstvu čtenářů, přinášel informace všem 

fanouškům filmu a zájemcům o kinematografii.  Pro hojné množství fotografií byl velmi atraktivní pro 

čtenáře. Články přinášely informace o nových filmech, které se připravovaly pro československá kina, 

ale i o filmech shlédnutých na festivalech, případně o filmech, které se právě natáčely, například v 

pravidelné rubrice, ve formě přehledné tabulky s názvem Co kde kdo natáčí? 

Velké množství článků se věnovalo festivalům československým i zahraničním, a to nejen 

promítaným filmům, ale i průběhu festivalů, organizaci, diskutovaným tématům mezi filmaři, celkové 

atmosféře i jednotlivým hostům.  

Rubrika s názvem Píšete nám, odpovídáme, byla komunikačním kanálem se čtenáři. Redakce 

tak odpovídala na zaslané dotazy týkající se všech možných oblastí filmu i časopisu samotného. 
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Sloupek Hovoří „jméno příjmení“ uveřejňoval názory a proslovy různých filmových režisérů, 

producentů či hvězd. Mezi nimi bylo hodně italských tvůrců, s jejichž pohledem na filmovou tematiku 

se tak český čtenář mohl seznámit. Osobnostem bylo věnováno mnoho článků, některé představovaly 

jejich profily, jiné přinášely rozhovory.  

V letech 1965–1969 byl šéfredaktorem Kina František Golsdcheider. Redaktoři, kteří 

nejčastěji psali o italském filmu byli:  filmový kritik, publicista a překladatel Lubomír Oliva, který psal 

též pod pseudonymem Jan Soukup nebo pod šiframi L.O., -iv-, i.v.163 Galina Kopaněvová, také Galina 

Kopaněva, docentka katedry divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty UK v Praze,164  filmoví kritici, 

překladatelé a novináři Eva Hepnerová, Drahomíra Novotná, Gustav Francl, Oldřich Kautský, Gideon 

Bachman.  

4.2. Časopis Film a Doba 

Periodikum Film a doba, měsíčník pro filmovou kulturu, vycházel v nakladatelství Orbis. Byl 

zaměřen více na odborníky, filmové tvůrce, teoretiky, filmové kritiky a podobně. Statě a texty byly 

v porovnání s populárním Kinem mnohem obsáhlejší, podrobnější a odbornější. Věnovaly se obsahům 

děl, jejich myšlence, významu, přínosu díla či tvůrce pro kinematografii či uměleckému zpracování 

filmů. Film a doba otiskoval také ukázky ze scénářů, rozhovory s tvůrci, jejich komentáře k vlastním 

dílům, i odborné či filozoficko-teoretické statě o filmovém umění, často převzaté ze zahraničních 

zdrojů.  Ve formátu číslovaných sloupků, nazvaných Glosy, vycházely kratší i delší texty i ty však  

u čtenářů předpokládaly znalost filmového diskurzu. Podrobně se též věnoval filmovým festivalům, 

především z hlediska kvality uvedených filmů. 

Na rozdíl od Kina se časopis Film a doba věnuje podrobně i filmům, které nebyly 

distribuovány v Československu, ale byly redakcí považovány za zajímavé pro filmové odborníky. 

Šéfredaktorem ve sledovaném období 1965–1969 byl dr. Antonín Dvořák, jedna 

z významných osobností české filmové kritiky a publicistiky, který psal též pod pseudonymem Jan 

Žalman.165 V době normalizace, kdy byl donucen k odchodu do ústraní, psal vědomě tzv. „do šuplíku“. 

Dobové svědectví o československém filmu i atmosféře 60. let pod názvem Umlčený film vyšlo 
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poprvé v roce 1994 v Národním filmovém archivu.166 Redaktoři Filmu a doby byli Galina Kopaněvová  

a Jan Svoboda, kteří přispívali též do časopisu Kino.  

4.3. Kino 1965–1969 

Články v časopise Kino, týkající se italské kinematografie lze dle jejich obsahů rozdělit do tří 

skupin, a to na články o filmech, články o filmových tvůrcích a články o italské kinematografii obecně.  

4.3.1. Články o filmech a o jejich tematickém zaměření 

Jednalo se o články o konkrétních filmech, které se zaměřovaly na téma, jejich myšlenku či 

zpracování. Některé informovaly podrobněji o obsahu, jiné obsahovaly recenzi. Převážná většina 

těchto článků, kterých bylo asi 40, se věnovala dílům se sociálně-kritickým zaměřením. Byla to kritika 

italské kapitalistické společnosti, morálky a pokrytectví, nespravedlnosti světa bohatých a sociálních 

rozporů.  

Článek s názvem Dějí se zázraky?167 rozebíral dílo režiséra Vittoria De Sicy, Zázrak v Miláně 

(Miracolo a Milano, 1951), což je jeden z nejslavnějších neorealistických filmů, natočený podle 

románu Cezara Zavattiniho Dobráček Toto.  Tématem filmu je rozpor mezi společností, která je 

založena na moci peněz a dobrotou jednotlivce, který vychováván v sirotčinci, nepoznal lidskou 

špatnost. Film je kritikou kapitalistické společnosti. Oldřich Koutský napsal: „Matoucí hodnota filmu 

byla právě v odvaze vyprávět pohádku v prostředí krutě reálném, zasadit ji na okraj města 

hospodářského blahobytu do bidónové kolonie. Tam žijí barboni, vousáči, lidé, kterým se v Paříži říká  

clochardi, a jež my, naštěstí, ani nedovedeme výstižně pojmenovat.“168 Upozorňuje tak na protiklad 

oni x my, tedy kapitalistická vs. socialistická společnost. „Drama lidské opuštěnosti, apoteóza lidské 

solidarity, se odehraje mezi lidmi na dně městské civilizace. … musí nakonec všichni pryč ze světa, kde 

zázrak není schopen rozřešit všecko.“169 Silná kritika společnosti, kde tvůrce nevidí šanci na zlepšení.  

Tvůrci často svými filmy vyjadřovali kritiku vůči moderní společnosti, vůči novým 

technologiím, ztrátě lidství, odcizování se či citové zmatenosti lidí v moderním světě. Takovým 

tématem se zabývá povídkový film ROGOPAG (1963), jehož název je složen ze začátečních písmen 

jeho režisérů, ROsseliniho, GOdarda, PAsoliniho a Gregorettiho. Film obsahuje 4 povídky: Cudnost, 
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Nový svět, Hrabající kuře, Tvaroh, jak píše Koutský, „… jsou to různé příběhy, jejichž společným 

tématem je kritika moderní společnosti, varování před technikou, modernizací, ve které se člověk 

může ztratit, odcizit sám sobě, zapomenout lidsky uvažovat“.170  Koutský umocnil kritiku vyjádřenou 

filmem, dovětkem: „Tohle varování, podivná věc, přichází již podruhé z italské strany. Před několika 

léty to byl, totiž Alberto Moravia, kdo na zasedání Penklubu vyřkl do celého světa: Pozor na to, aby se 

ve zmechanizovaném světě nestal z člověka stroj!“ 171 

Jeden z nejvýznamnějších italských režisérů Michelangelo Antonioni, který se proslavil již 

v době neorealismu, a o kterém se v Kině velmi často psalo, také vytvořil filmy na téma problémů 

moderního života. Sám říkal: „Svět se nám mění před očima, jak mají city zůstat stejné! A přitom se 

stále řídíme morálkou nejdávnějších předků…. Málo lidí dnes vede život, jaký by chtěli… moderní svět 

je zaskočil, nalezl nepřipravené … o tom se pokouším točit filmy. O tom je i Zatmění.“172 Filmy 

z Antonioniho tetralogie citů Noc (La Notte, 1961), Zatmění (L’eclisse, 1962), Dobrodružství 

(L’Avventura, 1960) a Červená pustina (Il Deserto rosso, 1964), byly kromě Dobrodružství promítány 

v čs. kinech. Jsou to příběhy o lidech bez lásky a světě bez citů, o lidech, kteří nedovedou vztahy 

přizpůsobit nové době.173 Drahomíra Novotná cituje v texu režiséra, který k poslednímu filmu říká: 

„Dnes se již nerodí dramata z chudoby – práce je zabezpečená, ale lidé jsou v pasti, nedovedou se 

pohybovat v době, která se změnila, je to doba blahobytnější, rozmanitější, ale také rychlejší, dravější 

a bezohlednější.“ I v dalším filmu, který režisér natočil v Anglii, zůstává u tématu. Ve filmu Zvětšenina 

(Blowup, 1966), kde si klade otázku nad tím, co je vlastně ve světě skutečné, a jak subjektivní pohled 

zkresluje realitu, se mu „podařilo dovést do absurdna logiku povrchních jevů, ale i vratkost lidských 

citů. Zobrazuje jeden z problémů dnešního světa – lhostejnost, citovou nestálost, nepřizpůsobivost.“174  

Další tvůrci svojí kritiku vyjadřovali například humorem, satirou či ironií. Touto formou filmy 

často zobrazovaly manželské soužití v Itálii, vztahy mezi muži a ženami, vlivy konformní výchovy  

a italských tradic. Režisér Pietro Germi ovládal spolehlivě své řemeslo a vyznačoval se znalostí 

prostého života, který dokázal satiricky zobrazit. Jak píše Drahomíra Novotná o filmu Svedená  

a opuštěná (Sedotta e abbandonata, 1964): „V tomto filmu se vysmívá sicilské mentalitě, kde čest 

muže je víc než zákon.“ 175 
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Federico Fellini ztvárnil svým osobitým způsobem ve filmu Giulietta a duchové (Giulietta degli 

spiriti, 1965) problém předsudků, kompromisů a tabu, se kterými se potýká žena v Itálii, ovlivněna 

konformistickou výchovou. „Jsou to vize malé ubohé Giulietty, která se řízením osudu ocitla uprostřed 

světa, kterému nerozumí a který je k ní nepřátelský.“ 176  

Kritiku italských mravů nalezneme také ve filmu Vittoria De Sicy, Manželství po italsku 

(Matrimonio all‘ Italia, 1964), zde ale Oldřich Kautský kritizuje nevhodně zvolený název filmu, který 

evokuje v divácích jinou představu o filmu, než jaký skutečně je.  „Nejsme to jenom my, kdo volíme 

tituly filmů tak nešťastně, že vůbec nevystihují jejich smysl. I v Itálii jsou tvůrci závislí na rozmarech  

a tvrdohlavosti mistrů propagace.“ Film je natočen podle předlohy divadelní hry italského 

realistického dramatika Eduarda De Filippa, Filumena Marturanová, nejedná se však o typickou 

společenskou satiru italských problémů, ale o dramatický příběh jedné ženy, který by se mohl 

odehrát kdekoli.177 

Rodinné právo bylo v Itálii také častým námětem. Konkrétně skutečnost, že rozvod, který 

nebyl v Itálii povolen, byla často cílem kritiky. Povídkový film Vyhnáni z manželství (I Fuorilegge del 

matrimonio, 1963) režisérů Paola a Vittoria Tavianiových a Valentina Orsiniho, se zaobírá 

mimořádnými okolnostmi z návrhu nového zákona, za kterých by mohlo být manželství rozvedeno. 

Z krátkých popisů jednotlivých příběhů však zjišťujme, že i tyto podmínky nemusí být v katolické Itálii 

zárukou úspěšného rozvodu. „Doživotně spoutáni nesmyslnými řetězy rodinného práva, bez možnosti 

rozvodu, žijí tisíce prostých Italů v paradoxních, někdy komických, jindy tragicky vrcholících 

okolnostech.“ 178 

Další téma, které je italskými filmy zobrazováno, jsou problémy a úpadek italské buržoazní 

rodiny, a tím předkládaný rozbor určitého společenského prostředí. Téma rodiny a jejího rozkladu, 

konfliktů svědomí, hledání pravdy prostupují celé dílo Luchina Viscontiho, významného režiséra již 

od doby neorealismu. Film Hvězdy Velkého vozu (Vaghe stelle dell’Orsa, 1965) je příběh o úpadku 

italské židovské rodiny s detektivní zápletkou.179  

Všechny kritické filmy odkazují ke stavu italské společnosti a upozorňují na její záporné 

stránky. Autoři recenzí a článků, zaměřující se na tato kritická témata, ať už výběrem citací tvůrců, či 
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vlastními komentáři napomáhají vytvoření obrazu, jaký si český čtenář a divák vytvoří o italské 

kapitalistické společnosti, o životě a problémech lidí v takové společnosti žijících. Články napomáhají 

(někdy i navádějí) k pochopení myšlenky díla, záměru tvůrců.  

Jako hrdinové jsou v italských filmech prezentovány postavy antifašistického odboje. Již 

v šedesátých letech mezi filmaři a novináři často probíhala diskuze, zda jsou antifašistické filmy stále 

aktuální nebo je již téma vyčerpáno a pro diváky nezajímavé. Ale jak píše redaktorka Novotná, „je to 

téma vždy znovu a znovu naléhavé a pokaždé, když jej dostane do rukou umělec, dokáže je opět 

naplnit velkou silou. V italské kinematografii je to navíc téma zázračné.“180  Téma, které některým 

umělcům pomohlo znovu najít upadající elán (Novotná zmiňuje režiséra Rosseiliniho) nebo na sebe 

upozornit vytvořením mistrovského díla. V tomto smyslu píše o Luigi Comencinim a jeho filmu Všichni 

domů (Tutti a casa, 1960). Hlavní postava filmu není typický válečný hrdina, „Hrdinství není 

převládajícím rysem v italském charakteru a Innocenzi byl typický Ital. Ale tak jako celý tento národ, 

který v roce 1922 jako první nastolil fašismus a potom proti němu s takovým odhodláním bojoval, … 

Innocenziho nakonec vidíme s kulometem v ruce mířit na ty, kteří na neštěstí světa, jeho vlasti i jeho 

samého nesli hlavní vinu.“ 181 

Obraz války připomíná také film Vojandy (Le Soltatesse, 1965) režiséra Valeria Zurliniho. Film 

vykresluje postavu mladého naivního důstojníka a majora, jako klasický typ prospěchářského fašisty. 

Příběh dovádí mladého důstojníka k uvědomění „ cestou začne uvažovat o zrůdnosti úkolu, jímž byl 

pověřen, o bezohlednosti a tuposti rozkazů … uvědomuje si paradoxy své mravní a intelektuální 

výbavy: lidskost prodejných žen v určitých situacích vysoko převyšuje mravní hladinu jeho smýšlení  

i chování – o chování majora nemluvě.“ 182 Článek zdůrazňuje poslání filmu, tedy obžalobu italských 

fašistických předáků.  

I o díle Sedm bratrů (I Sette fratelli Cervi, 1967), se píše v Kině jako o filmu, který „vznikl, 

právě tak jako knížka, z potřeby oživit vzpomínku na jednu z nejvýznamnějších událostí italského 

odboje“.183 Film natočil režisér Gaianni Puccini podle vzpomínkové knihy Alcida Cervia, otce bratrů, 

jež byli popraveni fašisty.  

                                                      

180
 NOVOTNÁ, Drahomíra. Stará historie. Kino. 1966, roč. 21, č. 6, s. 4–5. 

181
 tamtéž 

182
 KOPANĚVOVÁ, Galina. Vojandy.  Kino. 1966, roč. 21, č. 19, s. 4–5. 

183
 -BK-. Sedm bratrů.  Kino. 1969, roč. 24, č. 14, s. 13. 



 

40 

 

Z takovýchto článků a filmů, se český divák dozvídá, že ne všichni Italové za Mussoliniho 

režimu byli fašisté. Naopak mnoho se přidávalo k odboji a takové postavy jak film, tak články hodnotí 

kladně.  

Další hrdinové, kladně zobrazovaní v italských filmech a následně představovaní 

časopisem Kino, jsou prostí lidé. Například film Snoubenci Ermanna Olmiho, je příběhem lásky 

dělníka a úřednice.184 Olmi natáčel filmy s tematikou práce, pracujících lidí, výjevy každodenního 

života a jeho styl je klidný záznam všední reality. Sám byl synem protifašistických rodičů, topiče  

a dělnice.185 Filmový kritik Kautský o něm v článku napsal, že „je to umělec dnešní, s jasným pohledem 

kupředu a nezvratně optimistickou vírou v člověka. … Jeden z nejlepších členů malé obce skutečných 

umělců uprostřed současné nadprodukce italských filmů.“ 186 

Filmem věnovaným tématu dělnické třídy je Stalo se v Turíně (I Compagni, 1963), režiséra 

Maria Monicelliho.187 Film je o dělnické stávce na konci 19. století v turínské továrně. Gustav Francl 

vyjádřil v souvislosti s tímto filmem kritiku, směřovanou československé distribuci a částečně 

socialistickému filmu. Jeho název by v doslovném překladu zněl Soudruzi, což bylo, dle mínění 

Francla, stejně jako i obsah filmu, pro západní země mírně provokativní, neboť tam byli diváci zvyklí 

více na Bonda a podobné hrdiny, nikoli na dělníky a film o stávce. „U nás je situace zcela jiná, pokud 

jde o přijímání filmů s podobnou tematikou. U nás film neprovokuje, ale ani nebaví – tato látka byla 

v minulém období poněkud zdiskreditována – proto se z názvu ztratili soudruzi a film dostal název: 

Stalo se v Turíně.“ Francl se domnívá, že „Monicelliho film má dostatek sil, aby získal pozornost našich 

diváků.“ Kritizuje tak naše příslušné filmové činitele, kteří se i přes kvality filmu rozhodli změnit titul  

a předabovat film do češtiny. „Zasadili jsme tentokrát uměleckému dílu zvlášť velkou ránu. … Ledaže 

by v zájmu docela obyčejné slušnosti – vůči filmu i divákům – někoho napadlo uvést kromě české 

verze i verzi původní s titulky. Ale to asi nikoho nenapadne.“ 188 

Příběh filmu Evangelium svatého Matouše (Il Vangelo secondo Matteo, 1964), režiséra Piera 

Paaola Pasoliniho, vyvolal mnoho polemik od odmítnutí až k pochopení. Drahomíra Novotná v článku 

přibližuje režisérův záměr: „V Kristových kázáních zdůraznil všechno, co bouří proti nespravedlnosti 

světa bohatých a pokrytectví společenských vládců.“  Také píše o působení filmu na veřejnost: „Kdo 
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by se divil, že tento film vyvolal na Západě skandál.  A tím více je třeba obdivovat diplomacii, ostatně 

dobře známou, italských katolíků, kteří viděli, že jde o mimořádné umělecké dílo se silnou masovou 

působivostí, přijali Evangelium za své a dokonce je vyznamenali jednou ze svých cen.“ 189 Tímto sice 

vyjadřuje pochvalu církvi, ale zároveň pro československého čtenáře v souladu se socialistickou 

ideologií potlačuje význam náboženství: „Nevím, jestli tento film připomíná potřebu náboženství. To 

je jistě problém velice subjektivní, nepochybně také související se silou přežívajícího náboženského 

povědomí jednotlivce. A je nesporně jiný v Itálii než například u nás.“190 Ale i Pasolini sám v jiném 

textu, který Kino převzalo z francouzské filmové revue Cashiers du cinema ke svému filmu říká: 

„Nejsem věřící… měl jsem blízko k jedné vůdčí myšlence moderního světa, kterou jsem se v tom filmu 

zabýval, totiž k možnosti dialogu mezi marxisty a křesťany.“191 Pasolini se na rekonstrukcích 

historických příběhů zamýšlí nad otázkou, zda je křesťanské učení schopno přispět k řešení 

moderních světských problémů. „Pasolini vkládá do tónu svého vyprávění prvek pochybovačnosti, aby 

v tomto naivním obraze sociálního a politického východiska křesťanství poukázal na nebezpečné  

a nedůvěryhodné stánky této ideologie – fanatismus, demagogii, dogmatismus – v průběhu staletí se 

z nich staly nejúčinnější politické zbraně, nasazované tam, kde ideologie sama s čistě filozofickými 

argumenty není s to čelit jiným, modernějším.  Například marxismu, na jehož platformě Pasolini stojí 

a s jehož argumentací vstupuje do všech svých uměleckých diskusí a polemik.“192 Tak hodnotí 

Pasoliniho dílo na stránkách Kina Galina Kopaněvová.  

O dalším filmu, který řeší politické názory v italské společnosti, psala redaktorka Lýdie 

Tarantová. V té době film ještě nebyl zcela hotový, a tak cituje některé názory i ze zahraničního tisku. 

O filmu Čína je blízko (La Cina e vicina, 1967), režiséra Marca Bellocchia se v tisku psalo hodně.193  

Na členech jedné rodiny tvůrce zobrazuje třídní a politické rozpory.  Jeden bratr přijímá, jen  

z prospěchu kandidaturu za socialistickou stranu, mladší bratr revoltuje za maoistické ideály. 

Režisérův záměr byl filmem provokovat, a tak pomoci mladým lidem, aby se naučili rozeznávat 

konformismus politiků. Proto zvolil za název provokativní heslo, které ve filmu mladší bratr píše po 

zdech. Tarantová cituje zahraničí tisk: „Západoněmecký Film-Report například nazývá Bellocchia 

„destruktivním jedincem“, který svým prvním filmem „vraždí italskou rodinu“ a druhým „italskou 

politiku“. Druhý film podle italského časopisu l‘Unitá napadá divokou kritikou mravů celý svět italské 

provincie: průmyslníky i majitele půdy, měšťácké signory, konzervativce i pseudorevolucionáře, 
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profesionální politiky i ty, kdož na politickou kariéru aspirují.“ Čtenáři mohou porovnat vyznění kritiky 

západního tisku a časopisu italského levicového tisku.194  

Hodnocení a recenze:  

Z výše uvedených citací vyplývá, že články, které se věnují tématům italských filmů, se 

zaměřují na filmy, které popisují italskou společnost s  jejími současnými problémy, ať politickými, tak 

společenskými, které plynou z historie i vývoje země v posledních desetiletích. 

Výběr těchto témat a umělecké i technické zpracování filmů bylo často ze stran českých 

filmových kritiků velmi kladně hodnoceno, především pokud se týká vážnějších, angažovaných témat 

nebo uměleckého filmu: „Není nejmenších pochyb, že Fellini natočil živý film. Snímek vás strhne 

sugestivní výtvarnou formou. … Giulietta a duchové je pro mne monumentální obrazové dílo… Fellini 

ve svém filmu vytváří velkolepou přehlídku uvolněné fantazie, jejíž představy jsou konkretizovány 

moderní technikou a širokým barevným plátnem.“ 195   

I Felliniho předchozí film 8 ½ byl velmi kladně hodnocen Drahomírou Novotnou. Film, který je 

příběhem umělce v období jeho tvůrčí krize, příběhem člověka a společnosti, jejíž hodnoty ztrácejí 

pevnost, je „dílo, kterým vyvrcholil poválečný vývoj filmové řeči. … Fellinimu se daří neuvěřitelné. 

V obrazové stavbě před námi rozevírá okno do netušených hloubek člověka, do jeho snů, podvědomí, 

do jeho vzpomínek, komplexů, … Fellini, kouzelník filmového plátna nás seznamuje s člověkem.“ 

Novotná dále pokračovala ve své chvále na film a doporučovala divákům, kteří by mohli být zmateni 

spletitou formou, aby to nevzdávali, aby pronikli do Felliniho myšlenky i výrazu a ztotožnili se s jeho 

úsilím. Kladně hodnotila i výkony herců, kteří „se podíleli na jedné z největších podívaných, jaké kdy 

film vytvořil.“196 

 „Film Maria Monicelliho Casanova ‘70 (Casanova ‘70, 1965), poslouží v barvách a v šíři jako 

dobré poučení pro muže i ženy… je to film vynikající nejen svými aktuálními sociologickými aspekty, 

ale také mistrně řemeslnou režií a dokonale psanými dialogy.“197 

„Visconti (ve filmu Hvězdy Velkého vozu) umí navodit atmosféru prostředí jihoitalských 

přistěhovalců v Miláně, stejně dokonale jako atmosféru toskánské Volterry. S dekadentním ovzduším 
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chátrajících šlechtických sídel, dokáže vyjádřit střetávání starého s novým, tak příznačné pro dílo 

tohoto velkého umělce.“ 198 

„Antonioni vyniká mistrovskou analýzou duševního stavu, jeho bezprostředních příčin, ale 

také použitím barev ve filmu – obrazy Červené pustiny se nezabarvují do tónů normálního života, 

nýbrž jsou odrazem duševního rozpoložení hlavní hrdinky. Jsou to obrazy maximální krásy, složené 

rukou člověka, který rozumí životu i umění.“199 Ke kladnému hodnocení dalšího Antonioniho filmu 

Zvětšenina Novotná dodává, že není třeba se pouštět do dlouhých výkladů, „věty je možno psát, ale 

film je třeba vidět. Zvětšeninu určitě.“200 

Pochvalnou kritiku také směřovala Drahomíra Novotná k filmu Francesa Rosiho Okamžik 

pravdy (Il Momento della veritá, 1965). Filmů o mýtu býčích zápasů a jejich hrdinů ve Španělsku 

vznikla celá řada. „Asi až Italovi, Francescu Rosimu se podařilo demytizovat tuto nedílnou součást 

španělských tradic a ukázat čím vším se platí za chvíli slávy. … Okamžik pravdy má navíc předpoklady 

ke skutečně širokému úspěchu, především pro atraktivní, nám neznámé prostředí arén, býků  

a smrtelného napětí…“201  

O filmu Smog (Smog, 1962) režiséra Fraca Rossiho se Novotná také vyjadřovala velmi kladně. 

Chválila autora, práci s kamerou, s herci a zpracování tématu, které považovala za velmi zajímavé. 

„Amerika očima Itala, očima člověka, který dovede s mimořádnou citlivostí vnímat okolní svět. … Je to 

možná Amerika, jejíž obraz Američan odmítne jako zkreslující a přehnaný. Je to možná Amerika 

v pohledu staré Evropy, … my právě v té staré Evropě jsme a filmovou vizi, kterou F. Rossi rozprostírá 

na plátně, vnímáme nesmírně intenzivně a s nesmírným zájmem.“ 202 

Kino přinášelo také články o filmech, které se staly pro Itálii typickými, byly to komedie. 

Nejen vážným tématům, ale i veselým filmům se dostávala pozornost filmových kritiků a byly 

distribuovány do našich kin. Například film Vittoria de Sicy, Včera, dnes a zítra (Ieri, oggi, domani, 

1963), komerčně úspěšný třípovídkový film.203 Komedie Pietra Germiho, Dámy a pánové (Signore & 

signori, 1966), film, kterého se proti západním kritikům velmi zastával Gustav Francl ve svém 
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článku.204 O komediích je často psáno jako o kvalitních filmech s vysokou úrovní humoru i kvalitním 

zpracováním. „Germimu se povedlo malé mistrovství. Tento neúnavný komentátor italských mravů  

a výborný znalec Sicílie vytvořil sociálně-kritický film a zároveň vysoce zábavné dílo přístupné 

nejširšímu obecenstvu. Vytvořil baladu, která dovádí absurdní skutečnost do satirické nesmyslnosti. 

Podařilo se mu dát filmu ráz děsivého eposu především díky mistrovsky komponovanému rytmu, který 

nese vyprávění ve vyváženém tónu poetické nadsázky a zároveň ani na okamžik nenarušuje realistický 

podtext.“ 205 

Film Dámy a pánové západní kritika hodnotila s rozhořčením, vyčítali mu těžkopádnost 

v rozvíjení anekdotických příběhů, lascivitu a dokonce nevkus některých scén. „Nemůžeme souhlasit 

s odsuzujícími názory některých kritiků. Dámy a pánové jsou pro nás znamenitou komedií, která 

nezapře usměvavého moralizátora“. Gustav Francl se snažil objasnit důvody, pro které se domníval, 

že západní společnost film odsoudila a naopak proč českému divákovi by se mohl líbit. „Úroveň 

komedií na Západě je v každém případě nepoměrně vyšší než úroveň téhož žánru v zemích socialismu, 

jež jsou tradičně vážnější a které asi nemají tolik důvodu k veselosti jako země, které si nepřipouštějí 

tolik starostí s přítomností a budoucností. Vyšší je zejména profesionalita s obzvláštní samozřejmostí 

a lehkostí, proto mohla západní kritika vyčítat Germimu těžkopádnost, jeho humor je poněkud 

zemitější, o to blíže však je jeho komika k nám, kteří jsme odchovaní humorem spíše švejkovským.“206 

Chválena byla také komedie Maria Monicelliho, Brancaleonova armáda (L‘Armata 

Brancaleone, 1966), jež byla parodií obvyklého typu rytířských filmů. „Budiž k chvále autorů řečeno, 

že vytvořili svůj obraz středověku s takovou osobitostí, zápalem a smyslem pro humor, projevujícím se 

jak v neodolatelných příhodách neslavné armády, tak ve slovním vtipu (poměrně dobře vystižené 

českými dialogy), že připravili divákům dvě hodiny duchaplné zábavy a podívané.“ Hepnerová též 

připomněla „vynikající herecké obsazení.“207 

Byly to tedy především komedie, které byly hodnoceny jako divácky úspěšné s předpokladem 

úspěchu i u našich diváků. Již výše uvedená Svedená a opuštěná nebo u filmu Včera, dnes a zítra, Jan 

Chotek napsal: „Není pochyb o tom, že film nalezne také u nás, jako všude jinde ve světě, široký ohlas 

u diváků.“208  Že byly komedie divácky žádané, avšak nedostatkové zboží, dokládá tvrzení Ladislava 
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Janžury, vedoucího dramaturga ÚPF, v článku představujícím filmovou sezonu v čs. kinech na rok 

1968: „Mezi nejoblíbenější žánr u diváků patří nepochybně veselohry, jichž je vždy nedostatek.“209 

Negativní kritika u výše uvedených filmů zazněla vlastně jen výjimečně, a pokaždé se to 

týkalo volby názvu filmu. Jednou od italské produkce, jak bylo psáno výše a podruhé to byla kritika 

české distribuce. Záporné hodnocení se objevuje u dalších filmů, které vznikly jako čistě komerční, 

anebo byly porovnávány s úrovní uměleckých filmů, na které byla obec kritiků u italských mistrů 

zvyklá z předchozích let.  

Drahomíra Novotná psala o filmu Francesca Rosiho, Byl jednou jeden (C’era una volta…, 

1967), jako o filmu který stál na půvabu Sophie Lorenové a kráse Itálie. „Lehká filmová zábava  

a pobavení pro široké obecenstvo, film natočený ve spolupráci s Amerikou – další důkaz skutečnosti, 

že Itálie není v současnosti nakloněna realistickému filmu a režiséři mají na vybranou mezi pohádkami 

a nesladkým nicneděláním…“210 

Ve stejném smyslu vyznívá i připomínka Jana Chotka, který výše zmiňovaný film Vittora  

De Sicy chválil, přesto jej přinutil k zamyšlení. Na uměleckém vývoji tvorby tohoto režiséra shledával 

obraz italské krize filmu, o které se často psalo. „Jako režisér měl své čestné a významné místo při 

zrodu rozvoji italského neorealismu.“ V dalších letech byl, dle autora, ovlivněn vývojem italské 

kinematografie, který vedl směrem silného komercialismu. „De Sica neměl zřejmě ve svém pokročilém 

věku již dosti energie vzepřít se tomuto vývoji a prosazovat umělecky závažnější projekty. Na omluvu 

jeho vývoje mu přiznejme, že jako režisér dělá své komerční filmy opravdu dobře.“211  

Kriticky, také z pohledu umělecké úrovně děl, hodnotil Gustav Francl další filmy. Lizzaniho 

Probuď se a zabíjej (Svegliati e uccidi, 1966), o kterém psal, že je melodramatickým příběhem 

zločince, ani poutavým, ani uměleckým.  Nebo povídkový film Moje žena (La mia signora, 1964) 

režisérů Comenciniho, Bologniho a Brasse, který pokládal pouze za dobře vyrobené zboží, které 

obsahuje „tu méně tu více vtipné anekdoty… kdo se chce v kinu pouze nenáročně bavit, nebude asi 

souhlasit“.212 

                                                      

209
 JANŽURA, Ladislav. Filmy 68. Kino. 1968, roč. 23, č. 1, s. 5 a 16. 

210
NOVOTNÁ, Drahomíra. Pohádka o Itálii.  Kino. 1967, roč. 22, č. 6, s. 7. 

211
 CHOTEK, Jan. De Sica – Lorenová – Mastroianni, aneb Včera, dnes a zítra. Kino. 1967, roč. 22, č. 13, s. 5. 

212
 FRANCL, Gustav. O podzimních premiérách. Kino. 1967, roč. 22, č. 21, s. 4–5. 



 

46 

 

4.3.2. Články o osobnostech italské kinematografie 

Již z hodnocení filmových kritiků, která uvádím v předchozím textu plyne, že mezi 

nejvýznamnější osobnosti italské kinematografie v tomto období patřili starší režiséři Luchino 

Visconti, Federico Fellini a Michelangelo Antonioni, kteří se proslavili svou tvorbou již v poválečných 

letech a v době neorealismu. 

Články věnované osobnostem filmu přestavovaly čtenářům jejich životy a tvorbu pohledem 

filmových kritiků, ale mnohé texty také citovaly názory vyslovené přímo těmito umělci. Celkem 20 

textů, se věnovalo jednotlivým umělcům a tvůrcům. 

„Lidská osobnost Antonioniho jen doplňuje, co jeho filmy napovídají, že je to nesmírně 

pracovitý, upřímný umělec, se širokým rozhledem, který s maximální přímostí reaguje na dnešní svět  

a vytříbeným filmovým stylem zachycuje některé jeho aspekty. O své práci mluví se skromností, která 

si uvědomuje pomíjivost světské slávy.“213 Tak charakterizovala Drahomíra Novotná slavného režiséra 

poté, co ho potkala osobně, když navštívil Československo. Také napsala: „Nám pak toto pražské 

setkání znovu potvrdilo, že jsme se nemýlili, když jsme v našem tisku opětovně žádali, aby se  

i v Československu hrály jeho filmy, a že jsme hodně promeškali, jestliže až letos hodláme dovézt jeden 

díl z jeho slavné tetralogie.“214 

Federico Fellini, je představován jako režisér, jehož celý život je práce. Nikdy se nenaučil to 

dvojí od sebe oddělovat, natáčení filmu je jeho metodou jak osvobozovat mysl: „My všichni jsme 

otroky vlastní minulosti, svých obav, výchovy, potřeb, snů. Ty přízraky nás neustále obklopují…“ 

citoval tvůrce Gideon Bachmann, který pak o něm napsal: „Fellini dodnes dobývá velký širý svět – jeho 

filmy ukázaly, jak je svět všude stejný. A proto mají úspěch. Všichni se chceme osvobodit a Fellini nám 

poskytuje na chvíli pocit, že můžeme svá zavazadla odložit.“ 215 

Z rozhovoru s režisérem Nanni Loyem předložil Alois Humplík následující myšlenky, týkající se 

antifašistických filmů: „Já jsem cítil potřebu natočit v Itálii takové filmy – jako antifašistický  

a protiválečný protest. … Hrdinové mých filmů nejsou vojáci, ale civilisté. … Nešlo mi o válku jako 

takovou, ale snažil jsem se vždy zdůraznit pro všechny lidi platnou nenávist k válce.“ I filmových 
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festivalů: „Nemám rád festivaly, které jsou pouze turistickou či módní záležitostí. Festival by měl být 

především pracovní schůzkou filmařů z celého světa, bez parády a křiku …“216 

Kino pravidelně uveřejňovalo seriál Gieona Bachmanna, nazvaný Impresionistické portréty,  

ve kterém čtenářům představoval nejvýraznější herce italského filmu, například Marcella 

Mastroianniho, Sophii Lorenovou, Ginu Lollobrigidovou, Claudii Cardinalovou, Giuliettu Masinovou, 

Alberta Sordiho a další.  

„Marcello patří k nejprostším hercům, jaké znám. Je opravdu tím člověkem, jakého znáte 

z filmů, aspoň z Felliniho filmů. A tato prostota, neschopnost být falešný, udělala z něho to, čím je. 

Lidé mu věří, a tak se proslavil jako herec…“217 

O Lorenové: „Herečka pečlivě se starající o svoji kariéru, pocházela z nejnižších vrstev Neapole 

a propracovala se do nejvyšších kruhů italské společnosti. … mnoho Oskarů a jiných poct si opravdu 

zasloužila.“ 218 

„Gina je naivka dlouhou řadu let, což je směšné, dojemné a pravdivé. Je bezprostřední, to že ji 

diváci přijímají, v ní vyvolává pocit štěstí. Dokáže být naprosto ženská, zároveň dětská, třebaže její 

herecká dráha začala již době neorealismu. Gina Lollobrigidová patří k těm vzácným úkazům, jaké se 

objeví jednou za celé filmové desetiletí. Je to obraz, který se nemění.“ 219 

„Herectví je po mne prostě něco, co patří k manželství. Je to jeden ze způsobů, jak se mohu 

věnovat manželovi. Bez Felliniho by se nebyla Giulietta stala tím, čím je. Ale ani on by nenatočil své 

filmy nebýt Giulietty.“ 220 Tak citoval Gideon Bachmann Giuliettu Masinovou, manželku Federica 

Felliniho.  

Mohla bych podobně citovat mnoho dalších úryvků z textů Kina, týkajících se italských 

filmových tvůrců a u všech nalézám podobné vyznění. O těch, o kterých se v Kině píše, se objevují 

pochvalné informace. Je chválen jejich přístup k práci, jsou vyzdvihovány kladné vlastnosti, jako 

pracovitost, skromnost, upřímnost nebo jejich přínos filmovému umění. 
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S konkrétní kritikou či odsuzováním osob ze strany Kina se nesetkáme. Jen jeden článek 

čerpal z římského tisku a informoval o ostrém textu, ve kterém Ugo Tonazzi odsuzoval F. Fellinho  

za to, že kvůli jeho způsobu práce herec pod jeho vedením ztrácí čas i úctu k sobě.221 Je pravdou, jak 

vysvětluje L. Oliva, že Fellini má jiný způsob práce: „Fellini, věř tomu, kdo chceš, nejdříve připraví film 

k realizaci, hledá herce, odmítá je, zkouší z dialogů, které nakonec ve filmu ani nebudou, postaví 

velkolepé interiéry, které budou třeba zbourány… teprve až když je prostředí hotovo a myšlenka 

uzrála, usedá se svým scénáristou, aby začali psát scénář.“ Český kritik však v článku nestraní ani 

jedné z velkých italských osobností. Spíš připomíná heslo filozofa Pirandella: „Každý má svou pravdu.“  

A tak finální úsudek nechává na čtenáři.222 

Články se v tomto období také věnovaly návštěvám italských umělců v Československu. 

Kromě reportáží z festivalů, na které přijíždělo mnoho zahraničních režisérů a herců, to byly 

jednotlivé návštěvy, často spojované s plánováním budoucí společné spolupráce. Například článek  

o týdenní návštěvě Piera Paola Pasoliniho v Československu, když přijel se skupinkou spisovatelů.223 

Již výše zmiňovaná návštěva Antonioniho nebo jednodenní pobyt producenta Carla Pontiho, jehož 

zhodnocení své návštěvy Kino citovalo. „Po několika měsících jednání jsme dospěli k velmi 

významným dohodám. Byl jsem tu jen 24 hodin a překvapila mě úžasná připravenost a organizace 

československých režisérů, umělců i techniků.“ Zmínil sedm chystaných koprodukcí ČSSR a Itálie. 

Ocenil umělecký dopad čs. kinematografie ve světě, ovšem dodal, že film považuje především  

za „podívanou pro širokou veřejnost“, jejíž podmínkou tedy je, aby existovali nejen autoři, ale byli 

přítomni i diváci. Jak sám uvedl, snažil se čs. tvůrce přesvědčit, aby své filmy natáčeli i jiné řeči, než 

jen v češtině. V tom viděl cestu k širšímu počtu diváků a ke komerčnímu úspěchu. 224   

O návštěvě italské herečky Sandry Miló v Karlových Varech se psalo i v souvislosti spolupráce 

s Milošem Formanem. „Její poněkud výstřední zjev populární italské hvězdy je na hony vzdálen 

prostinkému zevnějšku plavovlásky Anduly z Formanova filmu. Nikdy by nikoho nenapadlo ty dvě 

srovnávat. A přesto propůjčí Sandra Milová této postavě svůj hlas v italské verzi filmu Lásky jedné 

plavovlásky.“  V článku se píše o chystaném filmu režiséra Miloše Formana, kde herečka měla ztvárnit 

hlavní roli a měl se natáčet v Americe v produkci Carla Pontiho.225 Zmiňovaný film zřejmě nikdy nebyl 
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realizován, neboť v databázi děl Miloše Formana226 není film, ve kterém by jmenovaná herečka hrála, 

ani v dalších článcích jsem informaci o takovém filmu nenalezla. Carlo Ponti byl koproducentem 

Formanova jiného filmu, Hoří, má panenko (1967).227 

Z rozhovoru s režisérem Albetem Lattuadou, který patří k zakladatelům italského 

neorealismu, vyznělo, že sám je nakloněn uměleckým filmům a nechce podléhat jen vlivům obchodu. 

I proto, jak v rozhovoru vysvětlil, pracoval často v socialistických zemích: „Pro mne film neznamená 

jen obchod, ale i umění. Takové názory se doma v Itálii vyskytují daleko řidčeji než třeba v Jugoslávii 

nebo v Maďarsku. … potřebuji své klima, a to se mi podařilo najít ve zmíněných zemích.“228 

4.3.3. Články o italské kinematografii obecně 

Jedná se o články, které se všeobecně zaměřovaly na produkci italských filmů i směr jakým se 

italská kinematografie ubírala. Celkem bylo v uvedených letech v Kině uveřejněno cca 13 takových 

textů, některé jen ve formátu krátkých informačních sloupků, jiné byly delší články, rozebírající daný 

problém podrobněji. V populárním časopise stále texty psané formou recenzí či reportáží z cest  

na filmové festivaly, doplněné mnoha fotografiemi. Často to byly také články hodnotící uplynulou 

filmovou sezónu nebo naopak přinášející informace o chystaných nebo právě natáčených filmech. 

Drahomíra Novotná ve svém článku Gepardovy děti popisovala dojmy ze své návštěvy 

italských filmových studií a o filmech, které během pobytu shlédla v italských kinech.  „Na nejednom 

z nabízených filmů jsem se dobře bavila, ať to byly Tři noci lásky, Manželství po italsku, Holčičky, 

Gauco, Moje paní (v čs. kinech pak pod názvem Moje žena) nebo Nádherný paroháč, ale zachtělo se 

mi také něčeho jiného než velice si podobných historek z napudrovaného života….  Leč marně jsem 

hledala v kinech cokoli, co by alespoň trochu připomínalo slavné italské filmy z nedávné doby.“ 

Novotná vypovídá o současné krizi italské tvorby, dává ji do souvislosti s hospodářskou krizí a chápe 

nechuť producentů jakkoli riskovat. Tím vysvětluje natáčení filmů komerčních, epizodních, parodií  

na slavná díla, případně pak ochotu producentů investovat do filmů již osvědčených tvůrců.  Ale 

zároveň, na základě znalostí historie italské kinematografie, dává Itálii další naději. „Italský film je 
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známý svou zálibou v nenadálých zmrtvýchvstáních. Chceme-li ho tedy pohřbít, pak jen tak, že těsně 

vedle hrobu připravíme kolébku pro nový výhonek.“ 229 

Krátké sloupky také připomínaly atmosféru v italském filmovém průmyslu současnosti. 

„Italský film je předmětem neustálé pozornosti – ekonomické potíže, cenzurní zásahy, Vatikán, 

zesilování amerického vlivu…“  Komerční požadavky producentů a distributorů ovlivňovaly tvorbu tak, 

že se režiséři buď podřídili požadavkům, nebo měli tvůrčí pauzu. Kromě těchto problémů článek 

informuje o novém filmu Francesa Rosiho, chystaném filmu Felliniho a De Sety. „A tak můžeme 

doufat, že přes americkou invazi do Cinecitty bude italské umění stát tam, kde doposud: v první řadě 

světové kinematografie.“ 230 

Ljubomír Oliva také přispíval do Kina přehlednými články, hodnotícími italskou 

kinematografii. Při hodnocení sezóny 1965 citoval velkoproducenta Carla Pontiho, manžela Sofie 

Lorenové: „Mám rád film, není to pro mě jen prostředek, jak vydělat peníze. … V umění nevěřím. 

Umění nemá ve filmu co dělat. Když si sedneme ke stolu, tak uděláme film, který se jistě bude kritikům 

líbit.“ Dle vlastních slov, chce Ponti dělat filmy, které diváka obohatí. Ljubomír Oliva názor 

velkoproducenta a jeho práci ohodnotil: „Carlo Ponti není sám – naneštěstí: i Dino Di Laurentiis 

vytváří velkoprodukce v mezinárodních kombinacích… a stále víc pozic přenechávají Američanům. 

Tyto superfilmy patří jenom částečně do italské tvorby (což ani není tak velká škoda). Pro ni jsou 

typičtější jiné snímky, ne tak nákladné. Carlo Ponti není sám – naštěstí: mezi dvěma až třemi stovkami 

ročně natáčených filmů se občas najde i dobrá, vkusná zábava. A někdy i velké umění. V tomto směru 

nebyl rok 1965 tak úspěšný jako předcházející.“231 

V dalším takovém článku Ljubomír Oliva psal o mladé generaci italských režisérů, o italské 

nové vlně. Díla bratrů Tavianiových a V. Orsiniho, Bernarda Bertolucciho nebo Marca Bellocchia, 

které bylo možné vidět na přehlídce mladých italských režisérů, hodnotí kladně a tvůrce jako 

talentované.232 

Pohled do stavu italské kinematografie také poskytl úryvek rozhovoru se slavnou herečkou 

Annou Magnaniovou. „Říká se, že italský film je ve stavu krize. Nevím… Natáčíme přece hodně 

dobrých filmů. Poslední filmy Felliniho, Germiho, Luigiho Zampy, to jsou přece vážná díla! … Máme 
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skvělé herce…  Jistě, vyrábějí se u nás i mizerné filmy. Ale to všechno nemůže negovat to dobré a 

humanistické, čím italský film vyniká.“ Kriticky se však vyjádřila k postoji producentů, pro které byl 

zisk jediným motivem. „Živé síly naší kinematografie vysává byznys. Chamtivost našich producentů 

nezná mezí. Potřebují peníze, stále víc a víc. Proto se vlastně na filmových plátnech objevuje tolik 

sexfilmů a filmů-kolosů.“ 233 

Také o produkci italských westernů se v Kině psalo. V roce 1966 vzrostl počet detektivních a 

špionážních filmů a westernů. „Nezasvěcení by se mohli snadno domnívat, že v těchto typicky 

hollywoodských žánrech vypomáhají američtí režiséři“. Ale ve skutečnosti italští režiséři používali 

pseudonymy: Např. Sergio Leone byl na plakátech uveden jako Bob Robertson, Sergio Sollima 

používal jméno Simon Sterling, Franco Giraldi vystupoval pod jménem Frank Garfield. „Jsou to 

vesměs mladí režiséři, a snad by chtěli své jméno proslavit nějak jinak…“234 

V roce 1968 se o italském filmu mohli čtenáři dočíst, že „Všichni – představitelé oficiálních 

filmových institucí, producenti, distributoři, tvůrci i kritici – se shodli v názoru, že italská 

kinematografie je letos na jaře v tak dobré kondici, jak to už dlouho nepamatují. Totiž hospodářsky – 

zásluhou módní vlny westernů made in Cinecittá a stále těsnější spolupráce s Američany. Hollywood 

štědře investuje dolary do italské produkce a čím dál tím víc využívá tamějších ateliérů.“ … „Zato 

umělecky neposkytuje nynější obraz filmové Itálie příliš potěchy…Pomálu je opravdového napětí, 

smíchu – zkrátka dobré zábavy.“ 235 

 „Filmový průmysl Itálie (a nejen Itálie) žije několik let ve znamení toho, co je jakousi obdobou 

její (a nejen její) konfekce. Převládá perfektní průměr.“ 236 Tak charakterizovala filmovou situaci roku 

1968 v Itálii Eva Hepnerová, zároveň ale jmenovala autory, nové i známé, kteří měli snahu vyniknout 

nad tento průměr, i ty kteří opravdu vynikli. Celková produkce toho roku činila 308 filmů a za největší 

událost považovala filmy Pasoliniho a Ferreiho. „Italský film vždy stavěl na individualitách, a v tom 

spočívala jeho síla i jeho slabost.“ 237  

V těchto článcích, zabývajících se všeobecně italskou kinematografií, zaznívá mnohem více 

kritiky. Není to kritika vůči jednotlivým tvůrcům a konkrétním filmům, ale vůči celkovému trendu 

vývoje, který směřuje ke stále větší produkci komerčních filmů. Opakovaně se psalo o krizi italského 
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filmu a kritici se snažili hledat příčiny a vysvětlení. „Čím to je? Obviňovat Američany? Anebo jejich 

spojence, italské velkoproducenty v čele s De Laurentiiem a Pontim, že zaprodávají domácí produkci 

za dolary, že korumpují filmaře a vytvářejí nejhorší podmínky pro hodnotnou, nezávislou tvorbu? 

Všechno už se napsalo nesčíslněkrát. Ale pravdy na tom asi bude hodně.“238 

4.4. Film a doba 1965 –1969 

Články v časopise Film a doba, týkající se italské kinematografie jsem rozdělila do čtyř 

podkapitol, a to na články o filmech z pohledu jejich tematického záběru, články o filmových tvůrcích, 

články o italské kinematografii obecně a na odborné statě o filmové teorii.  Některé texty se věnují 

stejným filmům, jako články v Kině, a tak se o nich zmiňuji, pokud jsem v nich nalezla novou či 

rozšiřující myšlenku.   

4.4.1. Články o filmech a o jejich tematickém zaměření 

Články, které se zaměřují na obsah filmů a jejich význam, se zaobíraly například dílem Piera 

Paola Pasoliniho. Film, který filmový publicista Ladislav Tunys hodnotil jako dílo, kterým Pasolini 

objevuje Itálii svět a světu Itálii, měl název Hovory o lásce (Comizi d'amore, 1964). Text otiskuje 

znění některých otázek a odpovědí, jak je po celé Itálii režisér sbíral, aby z nich pak sestavil film-

anketu, tedy typ dokumentárního filmu. „Režisér rozmlouval se stovkami lidí o věcech, které jsou ještě 

pokládány za veliké tabu: sexualita a všechny problémy, které z toho vyplývají: význam sexuality, 

sexuální čest, manželství, rozvod, prostituce atd… odpovědi lidí jsou komentovány názory psychiatra 

Cesara Musattiho a spisovatele Alberta Moravii, kteří tak koordinují všechny získané dokumenty.“ 239  

V tomto filmu Paolini zobrazuje pohled na morálku, chování a uvažování lidí z různých vrstev i částí 

Itálie.  Vznikl ojedinělý film, jak námětem, tak zpracováním. Je to výsledek ročního sociologického 

průzkumu. „Nechal mluvit italské občany o tom, co je v Itálii stále ještě udržováno za hranicí 

veřejnosti.“ 240    

V několika článcích se Film a doba věnuje filmům Federica Felliniho, byly to filmy Giulietta  

a duchové241 a Satyricon (Satyricon, 1969).242 Ve filmu Satyricon, který je inspirován římským 

starověkem, je nalézán odkaz k přítomnosti, který Fellini chtěl vyjádřit. Je to tedy obraz pohanské 

společnosti, žijící v očekávání čehosi převratného – to „cosi“ bylo tehdy křesťanství. Paralelu 
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k současnosti pak vyjádřil zamyšlením nad tím, jak se muselo lidem, kteří se bavili podívanou na 

zabíjení gladiátorů, zdát nepochopitelné křesťanské učení… „asi tak se zdá nám nepochopitelná 

vzpoura mladých a všechno to, co se nám – velice zmateně – snaží předložit.“ 243 

Film Casanova ‘70, režiséra Maria Monicelliho, také zobrazuje jeden z typických rysů italské 

společnosti. Zaměřuje se na muže, a typ známého svůdníka přenesl do sedmdesátých let 20. století 

západního světa. I článek o tomto filmu posiluje stereotypní vnímání Italů jako svůdníků, což redaktor 

podložil i lingvistickými argumenty. „Film hraje na citlivou strunu Italů, erotismus, pyšný na výkony  

u žen. Podezření z nedostatečnosti v tomto směru je to nejhorší, co se tu mužskému může stát (je to 

po staletí zakořeněno už v jazyce; zatímco středoevropské neuctivosti berou obrazné výrazivo z oblasti 

vyměšování nebo idiocie, v italštině urážky na cti jsou naveskrz z okruhu sexuálních, popřípadě 

homosexuálních příměrů).“ 244 

Glosa cituje režiséra, Michelangela Antonioniho, který o svém filmu Červená pustina říkal: 

„Také prudká změna přírody, která obklopovala město, mě nesmírně zarážela. Byly tam veliké, velmi 

krásné borovice, které jsou dnes všechny mrtvé. Ty, které přežily, zahynou záhy, aby udělaly místo 

továrnám, umělým průplavům, přístavu. Je zde zhuštěn obraz toho, co se děje na celém světě. …  

Za touto průmyslovou přeměnou je jiná změna, která se dotýká ducha, totiž psychologie lidí.“245 

Režisér tento film natočil v naftařské oblasti kolem Ravenny. Znovu v něm zaznívá příznačný motiv 

citové a mravní krize, úzkosti člověka v moderní odcizené civilizaci. 

V glose o filmu Smog režiséra Franca Rossiho, uveřejnil filmový kritik Ivan Dvořák jiný názor 

než většina ostatních, odlišující se též od distribučních listů filmu (odlišující se tedy i od výše 

citovaného hodnocení Drahomíry Novotné). Ústřední postava filmu je charakterizována jako svědek, 

který pozoruje a poznává mentalitu italských imigrantů v americkém velkoměstě Los Angeles. Tím 

Rossi ukazoval, jak životní prostředí v určité skupině mění charaktery a vztahy mezi lidmi, jak život  

a myšlení Američanů je špatné a škodlivé. Proto název Smog, tedy termín pro škodlivé  

a nedýchatelné ovzduší.  Dvořák však nabízel jiný pohled na film, vnímal jej jako konfrontaci dvou 

morálek – italského maloměšťáka a Italů naturalizovaných v USA. „Ciocchetti (hlavní postava) 

reprezentuje onu konzervativní, tradiční morální tvář italské maloburžoazie s jejím zpátečnickým 

vztahem k ženě a naivně neotřesitelnou představou o hierarchii lidských hodnot, kde čest  

a neochvějnost daného společenského postavení jsou jedinými hodnotami, které si musí jedinec 
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všemožně chránit.“  A také, že „Rossi na příkladech svých amerických Italů dokazuje pouze to, že 

životní styl a způsob je zde jiný, od onoho, jaký vyjadřuje Ciocchetti. A ta odlišnost má pozitivní i stinné 

stránky: například ve faktickém zrovnoprávnění ženy s mužem je společnost v USA bezesporu 

mnohem demokratičtější než společnost italská.“ Dvořák tak upozorňoval na skutečnost, že film může 

být jinak vnímán italským a jinak českým divákem.246 

Další Pasoliniho film nahlíží na společnost a její problémy z ideologického hlediska. V  článku, 

který pojednává o filmu Dravci a vrabci (Uccellacci e uccellini, 1966) jsou citovány názory 

francouzského kritika i samotného režiséra, který se vyjádřil pro revue Cashiers du Cinema. Film byl 

jedním z nejvíce diskutovaných filmů na festivalu v Cannes. Pasolini o svém filmu hovořil jako  

o pikareskní pohádce, jejíž hrdinové však ne konci neobdrží obvyklou odměnu. „Nikdy jsem v žádném 

filmu nezpracoval tak vyloženě nesnadné téma, jímž je krize marxismu v období odboje  

a v padesátých letech – v básnické metafoře – protrpěná a nazíraná ze samého nitra marxisty, který 

se nedokáže smířit s myšlenkou, že vývoj marxismu je uzavřen.“ Marxismus však režisér nepovažuje  

za uzavřenou záležitost a k tomu odkazuje dalšími podobenstvími ve filmu.247 

Hodnocení a recenze 

Články Filmu a doby se věnují podrobněji a odborněji kritice vybraných děl. Popisují nejen 

téma a záměr filmu, ale často hodnotí, jak se tvůrcům podařilo zobrazení své myšlenky dosáhnout. 

Jaký byl záměr díla, jak je pochopitelné pro diváky apod.  

Kladně jsou opět hodnoceny náměty i zpracování. Film ROGOPAG, charakterizuje Galina 

Kopaněvová jako povídky, které spojuje téma průzkumu moderního člověka. Ve své kritice hodnotí, 

jak se tvůrcům podařilo dosáhnout zobrazení myšlenky. Kladně hodnotí Godardovu sci-fi povídku  

i povídku začínajícího Gregorettiho, který „přesvědčivě zobrazil moderního úspěšného člověka a jeho 

tragikomické počínání ve světě, kde je ovládán věcmi a předměty.“  Kladně hodnotí i skutečnost, že se 

„Gregorettimu podařilo prorazit na poli seriózní problematiky“.248 
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Francouzský filmový kritik z časopisu Cashiers du Cinéma o Pasolinoho filmu Dravci a vrabci: 

„Je to myšlenkově výjimečně náročné dílo. Tenhle film je jedním ze dvou zážitků festivalu, je to klíčové 

dílo moderní kinematografie.“249 

Záporná kritika, kterou v těchto článcích nalezneme, se většinou týká právě toho, zda  

a nakolik se tvůrcům podařilo vyjádřit to, co opravdu zamýšleli. Kritika v tomto smyslu byla určena 

dvěma povídkám v ROGOPAGU „Passoliniho povídka – otřesný příběh chudého Římana slouží jen 

k závěru, k němuž jsme dosti didakticky přivedeni. Ano, hlad je sociální zlo, dvojnásob zločinné v zemi, 

která se chlubí před světem hospodářským zázrakem – toto konstatování není nové a ničím už ani 

neprovokuje.“ Kritika Rosselliniho epizody: „Je nakašírovaná od námětu až po realizaci. Je 

neuvěřitelné, že ji natočil ten samý režisér, který před dvaceti lety objevil pro hraný film autenticitu. Je 

sentimentální, nejistá, podřízená komerčnímu požadavku – co nejvíc uplatňovat půvaby hlavní 

představitelky“.250 

Ugo Casiraghi ve svém článku, který Film a doba převzala, vytýkal Fellinimu u filmu Giulietta  

a duchové, že nepronikl dostatečně do Giuliettina ducha, tedy do ducha ženy, jak bylo záměrem: 

„Připadá nám, že po stránce výtvarného zobrazení se autor chytil do vlastní pasti, stává se otrokem 

své vlastní představivosti, pronásleduje svá vlastní strašidla… nepodařilo se mu proniknout do světa 

pocitů Giulietty tak poctivě a do hloubky, jak by chtěl…“  A z pohledu použité technologie výroby 

filmu, komentoval: „Také Fellini, tak jako před ním Bergman a Antonioni, platí svou daň barvě. Barva 

je ošidná věc a i ona se může stát nebezpečným mýtem. Jak se dalo čekat, Fellini se pro ni nadchl  

a bláznivě se do ní zamiloval. Výsledky jsou nepochybně vynikající, ale chyba je, že zvyšují statičnost, 

místo aby jí propůjčily onen rytmus, onu základní míru, jakou by nová tematika měla a mohla 

vyžadovat. Tímto způsobem je potlačena vnitřní dialektika příběhu.“  Ve stejném textu čtenář zjistí, že 

v Americe byl tento film prohlášen za nejlepší cizojazyčný film, zatímco Evropa souhlasila s kritickým 

názorem sovětského básníka Tvardovskovo, který se přísně vyjádřil: „Ve filmu je více virtuosity  

a provokace než opravdového umění“.251 

I český kritik Jaroslav Pokorný nezastíral zklamání, ale jak upřesnil, spíš to způsobilo přílišné 

očekávání od filmu, než film sám. „Nesplní-li film tak vysoce vybičované naděje, bývá reakce 

                                                      

249
 GF. Glosa 3. Film a doba. 1966, roč. 12, č. 10, s. 507. 

250
 KOPANĚVOVÁ, Galina. Čtyři moderní anekdoty. Film a doba. 1965, roč. 11, č. 7, s. 382–383. 

251
 CASIRAGHI, Ugo. K poslednímu Felliniho filmu. Film a doba. 1966, roč. 12, č. 5, s. 235. 



 

56 

 

kritičtější, než by byla bez nich. Ale Giulietta je opravdu vnitřně slabší film, než Felliniho předchozí 

práce.“ 252 

Jak vyplývá z citovaných kritik, názory tedy nebývaly vždy jednomyslné. K jednomu filmu tisk 

citoval názory publicistů a kritiků z více pohledů, z různých zdrojů i zemí. Například o Felliniho filmu 

Satyricon se podrobně psalo již v době natáčení, a pak i po jeho prvním uveřejnění: „Ohlas tisku byl 

spíše rozpačitý“. Do týdeníku L’Espresso253 své názory sdělil Alberto Moravia. „Jak Fellini přistupuje k 

Pertoniovu světu? Dává antice sbohem tím, že mu připadá nesrozumitelná, nejasná, záhadná … 

snová. Felliniho antika je snem, jehož smysl se vytratil. Fellini nebere na vědomí cokoli, co bylo  

o antice napsáno, a přidržuje se toho, co bylo vyobrazeno.“ Film ale neodsuzuje a nalézá v něm 

zajímavé stylistické a technické hodnoty.  „Obsah je tak osobitě felliniovský … vidí antiku jako úpadek 

a smrt smyslového života, snad kdysi šťastného, nevinného a čistého, avšak dnes zkaženého, 

nečistého…“254 Český kritik Jan Brdečka viděl Satyrikon v Římě a pohled na tento film, jako  

na kostýmní variantu Sladkého života, jako na pouhou paralelu mezi úpadkovou společností 

současnosti a starověku, považuje za pohled povrchní. „Fellini vytvořil zcela specifickou realitu, usilujíc 

o nové vidění římské antiky - úpravy exteriérů, kostýmy, líčení, představitelé, které vybral dle 

vhodnosti typu, to většinou jsou ve filmu neznámé obličeje, přesněji řečeno, známé jen z pompejských 

fresek a podobizen na fayumských mumiích“. Nicméně také kritizuje. „Fellini se vyhýbá idealizující 

interpretaci antiky, ale jeho zobrazení, trpí také stejnou jednostranností. … Také konec nemastný, 

neslaný, zkrátka nepovedený, … jakoby ústil do prázdna.“ 255 

U článků, které se věnovaly vybraným filmům, je vždy kladně hodnocen námět filmu  

a myšlenka, kterou chce autor sdělit. Můžeme usuzovat, že i proto jsou právě filmy s tematikou, která 

se dotýká, poukazuje či satiricky zobrazuje současné společenské problémy země nebo zásadní 

události z historie a politického vývoje, které k současnosti mají vztah, vybírány do tisku 

k podrobnějšímu popisu.  

To, co bývá občas kritizováno, je způsob ztvárnění a interpretace myšlenky, nebo vyznění 

filmu, které mohlo být vnímáno jinak, než autor zamýšlel. 
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4.4.2. Články o osobnostech italské kinematografie 

Velmi podrobně bylo rozebíráno dílo a osobnost Michelangela Antonioniho. Byly uveřejněny 

texty z připravované monografie o tomto tvůrci, které pro Film a dobu přeložila Eva Hepnerová.  Text 

italského dokumentaristy Carla di Carla Antonioniho cesta se věnuje uměleckému vývoji, tvorbě  

a tematickému zaměření filmů tohoto režiséra. Antonioni zachycoval realitu postav prostřednictvím 

svědectví o zvycích i zkoumáním lidského vědomí.  Nahlížel do nitra člověka, zajímal se o psychologii 

a city postav. „Jde mu o to hledat, k jakým změnám došlo v lidech – a to příslušnících určité třídy, 

buržoazie – jejichž chování a jednání je společensky podmíněno, jejichž názory jsou produkty 

společnosti.“256 Rozsáhlé dílo, vedené touto myšlenkou a ve kterém analyzuje situaci současného 

člověka, začalo filmem Kronika jedné lásky (Cronaca di un amore, 1950), pokračovalo dalších 13 let  

a rozrostlo se v opravdový sociální román, neboť  „o Antonionim platí, že každý jeho film začíná tam, 

kde minulý skončil“. Podrobně článek rozebírá výrazové prostředky, které tvůrce používá. „Antonioni 

se s nesmírnou pozorností zastavuje u všech detailů.  Za jednáním, pohyby a slovy postav chce najít 

to, co je nutí chovat se tak a ne jinak.“ Jako ve filmu Výkřik (Il Grido, 1957). Autor také hovoří  

o sémantickém významu obrazu u Antonioniho, protože například ve filmu Dobrodružství se 

projevuje zájem autora o vztahy znaků a předmětů.  Rozebírá též význam barev, které byly  

pro Antonionia výrazovým faktem. „ Nový příběh, který vychází z měnících se barev. To je na první 

pohled jasné, když se díváme na obrazy Červené pustiny. … Je zde pomalá, plynulá proměna barev, 

postupný přechod, rytmický a ve své podstatě výrazový, z jedné barvy do druhé. Prostřednictvím 

těchto chromatických proměn se rodí city a pocity postav filmu.“ 257 

Galvano Della Volpe, italský filozof a marxista rozebíral Antonioniho dílo z ideologického 

hlediska v článku Antonioni a buržoazní ideologie. Své hodnocení režisérova díla (filmy  

od Dobrodružství po Zatmění) předkládal z pohledu marxistické ideologie: „Antonioniho umělecká 

kritika mravů prováděná zevnitř buržoazního světa, není v ní nic, co by mělo zajímat nás marxisty, ale 

musíme si uvědomit, že se stáváme svědky rozplývání ústředního mýtu romantické (individualistické) 

buržoazní kultury… pravda je, že dosud nikdo nic podobného neukázal.“ 258  

Z filozofického a sémiologického pohledu vysvětluje Antonioniho dílo Umerto Eco, v článku 

Antonioniho angažovanost. Vysvětluje, zda pohled režiséra na realitu není příliš úzký, subjektivní, 

vysvětluje význam sdělení filmů, když označuje hrdiny za neschopné komunikovat, nebo když mluví  
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o současné krizi. „Rozumí se krize společnosti a jejích struktur, individuální krize ztroskotaného 

umělce, který už není schopen se vyjadřovat, může být jedním z příznaků anebo může být také jen 

konvenčním symbolem ostatních procesů…“ Rozebírá symboliku jeho postav: „Postavy – záminky  

a postavy – symboly; lépe postavy – návěští. Obsahem příběhu nejsou oni, je to forma příběhu, který 

se zabývá naším světem… mají nás dovést k oněm jevům skutečnosti, jež stojí v ohnisku umělcovy 

kritiky.“ Kladně hodnotí společenský přínos režisérova díla: „Podařilo se mu zaměřit objektiv  

na skutečnost a poskytnout nám takové prostředky, které nám pomohou si ji uvědomit… umělecké 

dílo, které dokáže, abychom si uvědomili povahu našich vztahů k druhým lidem a k věcem, které 

demaskuje jejich klamný povrch… jedině takové dílo bych nazval angažovaným.“ 259 

Na výše uvedených citacích jsem chtěla ilustrovat, jak podrobným a odborným studiím se 

v tomto periodiku věnovali vybraným tvůrcům a jejich dílu. Tři různí odborníci a tři podrobné pohledy 

na dílo jednoho autora. Z toho vidíme, z jakých úhlů pohledu je možné na film a na způsob jeho 

zpracování nahlížet. 

Slovenský filmový kritik Richard Blech podobně rozebíral a charakterizoval dílo Francesca 

Rosiho. Popisoval jeho tvorbu, která vychází z neorealistických základů, zobrazuje sociální rozpory 

buržoazní Itálie a je inspirována reálnými příběhy z jižní Itálie, problémy mafie a korupce. „Rosi je 

majstrom umeleckej rekonštrukcie životných faktov a javov, ktoré štylizuje a prelína s premyslenou 

dramatickou fabulou… (necháva hrať nehercov seba, popri hercov – profesionáloch hrajúcich fiktívne 

charaktery a deje)“. Filmy Salvatore Giuliano (Salvatore Giuliano, 1961) a Ruce nad městem, hodnotí 

jako složitější pro diváka, který není zasvěcen do problematiky italského jihu, zatímco film Chvíle 

pravdy, je působivý pro široký okruh diváků. „Už dnes, hoci jeho cesta je neuzavretá, patri 

k najvýznamnejším režisérom svetovej kinematografie.“ 260  

O osobnostech italské kinematografie, je v odborném časopise psáno především z pohledu 

jejich tvorby, jejich přínosu uměleckému filmu. Jsou zdůrazňovány jejich umělecké kvality  

a mistrovské schopnosti. 

Jeden z článků se ale věnoval například mladému italskému tvůrci kreslených filmů, Brunovi 

Bozzettimu. Jeho tvorbu kladně hodnotil významný český tvůrce animovaných filmů, Eduard Hofman. 

Oceňoval fantazii, kresbu, situační humor i satirické ztvárnění problémů současného filmu, jak je viděl 

právě Bozzetto. V kreslený film Oskar pro pana Rossiho (Un Oscar per il signor Rossi, 1960), 
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zesměšňuje v dobré míře různé pošetilé extravagance některých nedotknutelných ve filmu. Tato 

kreslená postavička měla úspěch a tak autor vytvořil další filmy, o kterých článek píše:  Pan Rossi na 

lyžích (Il signor Rossi va a sciare, 1963) a Pan Rossi u moře (Il signor Rossi al mare, 1965). „Humor 

těchto filmů je ryze situační, vychází ze života, z notoricky známých zážitků. … Divák se směje, protože 

gagy v obraze i ve zvuku – jemuž je tu svěřena zcela mimořádná úloha – jsou účinné, přesné  

a dokonale vycházejí.“ Celkově Eduard Hofman kladně hodnotil filmy, přínos tohoto tvůrce  

a podporoval vzájemné vztahy: „Je rozhodně správné a lze upřímně vítat seznámení s talentovanou 

prací tohoto Itala. Návštěva Bruna Bozzetta i týden jeho filmů u nás byly další potřebnou konfrontací 

zahraniční produkce kresleného filmu s tvorbou domácí. O oboustranném prospěchu není vůbec třeba 

pochybovat.“ 261 

4.4.3. Články o italské kinematografii obecně, vývoj a přehledy jednotlivých sezón 

Film a doba přináší kromě článků, které se zaměřují na konkrétního autora či film, články, které 

jsou například zpracováním jedné filmové sezóny. Z takových textů se čtenář primárně dozví 

informace o nových dílech, které zaujaly recenzenty v uplynulé sezóně. Abych nepředkládala seznam, 

což není cílem práce, vybírám hlavní myšlenky a témata, ke kterým se Film a doba obrací.  

Článek Galiny Kopaněvové přibližuje a hodnotí sezónu 1965. I z jejího textu se dozvídáme, že 

v Itálii převažovaly komerční filmy a silný vliv na italskou kinematografii měly USA a přítomnost 

amerických producentů v Itálii. „I intelektuální Řím je mocně zasažen kultem Godarda, ačkoli Římané 

jsou na tom s přísunem jeho filmů pomalu tak jako my. Je to čekání málem godotovské. Distributoři tu 

umění příliš neholdují … bez obtíží se ovšem prosadí cokoli z USA.“ 262 

Mladého autora Marca Bellocchia charakterizovala jako mladého a rozhořčeného, jehož film 

Pěsti v kapse (I Pugni in Tasca, 1965), který už dostal pět mezinárodních cen, vystihuje klima 

současné Itálie. „Bellocchio nechce hledat a analyzovat příčiny tohoto stavu italské společnosti, to ale 

cítí potřebu vyjádřit zhnusení z přítomnosti, ze stavu v jakém se nachází jeho třída – italská buržoazie, 

ze které sám pochází.“ Film vyvolal u kritiků diskuze, jedni jej přijímali, druzí zavrhovali. Galina 

Kopaněvová viděla důvody „v různých možnostech čtení filmu.“ Někteří jej chápali a tím odsuzovali, 

jako režisérovu exhibici a snahu vyniknout, druzí rozuměli jeho snaze vyjádřit totální pocit absurdity, 

kterou pociťoval jako příslušník určité třídy. V souvislosti s tématy ve filmech upozorňovala na názory 

některých mladých intelektuálů, se kterými se v Itálii setkala: „… někteří velice konkrétně vyjadřovali 
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své sympatie k fašismu a jiní ke komunismu čínského ražení, ve všech případech šlo o katastrofální 

neznalost reálií předmětu obdivu – touha podřídit se nějaké síle, která by určila věcem své místo  

a vládla – takový sen může mít jen někdo, kdo je v koncích a neví kudy kam“ – v těchto bodech 

nacházela společný problém mladých Italů z dobrých rodin a postav Bellocchiova filmu.263  

Kopaněvová psala o filmu Florestana Vanciniho Sezóny naší lásky – v české distribuci byl film 

později uveden pod názvem Doba naší lásky (Le Stagioni del nostro amore, 1965): „ … za kýčovitým 

plakátem se skrýval film, který v současné italské produkci stojí za viděnou.“264 Film o krizi levicových 

intelektuálů, v níž se ocitali, neboť jejich původní přesvědčení a argumenty byly zakončeny světovým 

vývojem dění a hospodářskou prosperitou v Itálii. Hrdina novinář, přesvědčený komunista, má 

zásluhy v odboji, ale po událostech roku 1956 se rozchází se stranou. Z toho pramení nejistota – 

nejistota ideová, která se prolíná i s nejistotou soukromou – opět odkaz na nemožnost řešit osobní 

vztahy ve společnosti, kde rozvod není povolen a nutí žít lidi ve lži přetvářce a klamu. Upozorňuje 

také na tematickou podobnost k českým filmům Každý den odvahu (1964)265 a Bloudění (1966)266, což 

jsou filmy pojednávající též o krizi komunistických ideálů, způsobených stalinskými represemi 

v padesátých letech a z toho pramenícím mezigeneračním neporozumění, kdy dospívající mládež 60. 

let neuznávala ideologii otců. Film Každý den odvahu byl následně v době normalizace zakázán.267 

Film Antonia Pietrangeliho Znal jsem ji dobře (Io la conoscevo bene, 1965), se zaobírá 

příběhem dívky, která se nechá zlákat reklamou, vidinou společenského úspěchu, a šancemi být  

na stránkách časopisů. Zobrazuje sílu médií a moci vlivného producenta „… stačí malý pokyn a šot, 

který měl v týdeníku doporučit Adrianin půvab a talent, se obratným střihem promění v karikaturu  

a děvče je jednou provždy vyřízeno. Je po kariéře a po nadějích. Cesta zpět není možná…“ Kopaněvová 

považovala film za zajímavý jako sociologický doklad, „který je průřezem různých vrstev italského 

současného života“, nikoli jako film umělecký. 268 

V textu cituje Vittoria De Sicu, který v té době prohlašoval: „Nelze obviňovat producenty. 

Nelze žádat, aby například Carlo Ponti riskoval 700 – 800 miliónů lir, aniž by měl jistotu, že se mu to 

vrátí, a to se ziskem. Proto se musím přizpůsobovat“. De Sica tak obhajoval svůj příklon ke komerčním 
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filmům, což Kopaněvová sice kritizovala, i když neodsuzovala zcela. „Na pozadí celkové italské 

produkce se ovšem film nevyjímá nejhůř. Musíte si ovšem představit fantastické množství 

nejneuvěřitelnějších škvárů a nudných, nenápaditých odvarů kdysi efektních a objevných témat.“ 

Ostrá kritika komerčních filmů, které autorka považuje za smutnou podívanou, zároveň uznává, že 

divákům se asi líbí, a tak není možné tuto kinematografii odepsat. „I v Itálii se divákům líbí Bond, 

Belmondo … chtějí svoji zábavu, nové dráždivé snění barevného plátna“. 269 

V článku Evy Hepnerové, která zpracovala přehled filmové sezóny 1968, se dozvídáme  

o rozšíření řady režisérů o další mladé tvůrce. Módním směrem se stalo mezi intelektuály šokovat, 

postaru „épater le bourgeois“, po novu „kontestovat“. Nejvíce veřejnost pobouřil již známý  Pier 

Paolo Pasolini, filmem Teoréma (Teorema,1968), který byl hned po premiéře stažen a na autora 

podána žaloba pro „obscénnost“, a to přesto, že „scény typicky pasoliniovského, mysticky 

zabarveného příběhu o neznámém hostu, který rozvrátí život pokojné měšťácké rodiny, jsou 

nepochybně méně obscénní než tucty filmů domácí i zahraniční produkce, které nerušeně běží  

na italských plátnech.“ 270   

Rok 1968 hodnotí jako bohatý na „divácké“ filmy, některé vyšší, ale většinou spíš 

podprůměrné úrovně. Mezi ty lepší patřil film Dívka s pistolí (La Ragazza con la pistola, 1968) Maria 

Monicelliho. Jako nejatraktivnější uvádí westerny, v nichž Italové získali poměrně slušnou tradici.  

O novém opozičním proudu, který se v italské kinematografii objevil, psal koncem 

šedesátých let Sergio Micheli. Konkrétně o filmech týkajících se problémů Itálie – banditismu a mafie. 

„Režiséři se přibližovali této realitě, ale často zobrazovali malebnou okolní krajinu či zkreslený pohled 

na mravy jejích obyvatel a film tak odrážel vnější faktory a duši postav více, než prvky sociálního řádu, 

mnohdy i komediálním žánrem. Tato orientace byla podporována vlivem sil, představujících zájmy 

italského filmového průmyslu i cenzurou.“ Konkrétně Gianfranco Mingozzi připravoval, ale nedokončil 

film Násilí, který chtěl vytvořit formou ankety natáčené na Sicílii (1962). „Když producent (Dino De 

Laurentiis) zjistil, že dílo by mohlo zkompromitovat určité velké obchodní machinace, k nimž mělo 

dojít a které se opíraly o politickou moc, zastavil financování filmu.“  Je to příklad, kdy filmový průmysl 

zakročil proti tvůrčí svobodě.271  
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Sergio Micheli chválil mladé italské autory, že nezůstávali lhostejní vůči nezdravým jevům 

jejich současné italské společnosti. Například jmenoval Giuseppe Ferraru a jeho film Kámen v ústech 

(Il Sasso in bocca, 1969).  „Jestliže tedy mladí režiséři italského filmu chápou a jsou s to interpretovat 

situaci určovanou společenským kvasem a snaží se ji vyjadřovat ve svých dílech, znamená to, že naše 

kulturní tradice, nalezla konečně pokračování v novém historicko-společenském kontextu, kdy se 

feudální a fatalistický vztah otrok-pán proměnil v antagonistický vztah kapitalismus – dělnická 

třída.“272 

Reálně pak situaci charakterizoval: „Samozřejmě, že u filmu, natočeného v hospodářské 

soustavě založené na zákonu zisku se nutně musí vyskytovat nějaká omezení, pokud jde o svobodu 

tvůrčího výrazu,… prozatím jde o to, umět vyrvat z rukou buržoazie hegemonně ovládající oblast 

myšlení a umění to, co lze vytěžit z problematiky, jejímž středem je interpretace životních fakt.“ 273 

Článek italského filmového kritika a novináře Uga Casiraghiho, přibližuje čtenářům vývoj 

italských filmů o odboji od konce 2. sv. války do současnosti (rok 1965). Připomíná poválečný zrod 

největších filmových tvůrců (Rosseliniho, Viscontiho, De Sicy) v  italské kinematografii, která se tak 

stala „nepřítelem číslo jedna křesťanskodemokratické vlády a jejích spojenců“. 274 

Za nejlepší příklad antifašistického filmu posledních let Ugo Casiraghi považoval film  

Do zbraně, jsme fašisté! (All'armi, siam fascisti, 1962), střihový dokument, realizovaný třemi 

význačnými filmaři a jedním spisovatelem (všichni socialisté).  „Dílo se dostalo na veřejnost jen proto, 

že se tehdy začínalo s politickým experimentem levého středu s vládní účastí socialistické strany. 

Nemyslíme, že by se dnes mohla podobná situace opakovat; rozhodně by to bylo mnohem obtížnější.“ 

Článek vypovídá o vztahu politiky a filmu v Itálii. 275 

K současné produkci antifašistických filmů, kdy se objevuje množství postav partyzánů, 

vlastenců, odbojářů pak vyjadřoval spokojenost, že tyto filmy jsou: „Jsme všichni spokojeni, že 

fašismus a válka jsou odsuzovány v celé sérii filmů.“ Zároveň však kriticky hodnotil: „Tuto radost 

snižuje fakt, že toto odsuzování dostává povrchní formu žánrové veselohry.“ Zaměřuje se také  

na způsob, jakým jsou tyto postavy prezentovány, zda je v nich náboj skutečné demokracie, 

opravdovost jejich občanského boje, pokud existuje, protože „… v mnoha případech jsme nuceni 
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konstatovat, že neexistuje ani v podobě úmyslu a některé filmy jsou pouhou obchodní spekulací  

na módní námět“. 276 

4.4.4. Odborné teoretické statě o filmu, teoreticko-filozofické rozbory děl a jejich významů  

Některé odborné statě, které Film a doba publikoval, pocházely též od italských filmových 

kritiků a znalců, kteří v nich jako materiál pro vysvětlení určitých filmových teorií a technik mnohdy 

využívaly příklady konkrétních italských filmů. 

Pier Paolo Pasolini ve své stati rozebíral filmové vyjádření a komunikaci z hlediska 

sémiologie i lingvistiky. Film obsahuje systémy lingvistických znaků, mimických znaků, a obrazových 

znaků a člověk – divák je navyklý vizuálně „číst“ skutečnost. Obrazové znaky, mají dle autora, dvojí 

povahu – subjektivní i objektivní. „Film formuje svůj jazyk jak do prózy, tak do poezie. Klasický film byl 

a je vyprávěním, jeho jazykem je jazyk prózy. Jazyk filmové poezie je pak dosahován pomocí 

technicko-stylistického způsobu, tedy záběry kamer v protisvětle, záblesky, roztřesená kamera, střih, 

nekonečné dlouhé záběry… tedy prostředky odlišující se od pravidelnosti.“ 277 

Odborný text italského filosofa a publicisty, Vittoria Saltiniho, který přeložila Eva Hepnerová, 

se zabýval filmem a subjektivitou. Popisuje zobrazení subjektivity, tedy vnitřního myšlenkového 

světa ve filmu, konkrétně zda filmovou technikou – obrazem, hudbou, atmosférou prostředí je 

možno dosáhnou zobrazení vnitřního světa postav. Rozebírá vztah mezi mluveným slovem  

a obrazem. Uvádí příklady, mimo jiné i u italských tvůrců: „Antonioni, vyjadřuje subjektivitu postav 

nejen pomocí slov, ale i pomocí netečného postoje vůči okolí, které není jen reálným prostorem, nýbrž 

má též symbolický význam. Příkladem postava jde pustou ulicí – pocit prázdnoty. U Felliniho 

subjektivní úlohu plní sny, vzpomínky…“278 

Karel Steigerwald, autor jiného odborného  článku rozebíral způsob, jakým Fellini stavěl svá 

filmová dramata, jak vyjadřoval lyrická témata ve filmu, zabýval se technickými okolnostmi stavby. 

„Lyrika vyslovuje obrácenou potřebu vyslovit sebe a slyšet nitro. Nejdůležitější stránky jsou: a) obsah, 

v němž nitro pociťuje sebe a činí se představou, b) forma, v níž výraz tohoto obsahu se stává 

lyrickým.“ Autor vysvětluje, jak Fellini filmem, tedy epicko-dramatickým uměním, dokázal zpracovat 

látku lyrického charakteru.  Konkrétně na případě filmu 8 ½. „Vyprávění je neustále přerušované 

vzpomínkami, sny, které faktický děj zamlžují, ale dávají mu hloubku a sugestivitu, jednotlivé scény 
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jsou spojovány tím, že jimi prochází hlavní hrdina, jehož očima jsou viděny.“ Fellini udržuje pozornost 

diváka něčím jiným, než napětím a zápletkou, jak je tomu v klasickém dramatu.  „Fellini předvedl 

lyriku, a přesto neztratil souvislost mezi jedincem a dějinami. Nakreslil ahistorického člověka 

v dějinách novým způsobem, novou technikou, která mu umožnila ztracené souvislosti nalézt.  A v tom 

je 8 ½ malým inspiromatem literatuře, která takový obraz od velkého románu kritického realismu 

minulého století nenakreslila.“ 279 

Článek filmového kritika Guida Aristarca, zastávajícího marxistické názory, přeložila Eva 

Hepnerová. Tento odborný článek se zabývá psychoanalýzou, jak ji využívali  De Seta a Pasolini ve 

svých dílech. „Krize osobnosti, neurózy, neschopnost komunikovat, frustrace, úzkost jako jevy ve 

filmech, to jsou příznaky, které se projevují ve společnosti – alespoň na Západě – ve všech 

společenských vrstvách.“ 280 

Hrdina filmu Poloviční člověk (Un uomo metá, 1966) Vittoria De Sety, si uvědomuje, že chce-li 

poznat příčiny nemoci, své neurózy, svých komplexů, musí znovu prožít zranění utrpěná v dětství. 

Toho nebyl zpočátku schopen, protože lhal, skrýval sám před sebou i ostatními své rány. „Režisér 

vychází z názoru psychoanalytika Junga, vychází z proudu analytické psychologie“. De Seta přechází 

od kritického realismu k ryzímu subjektivismu a dosahuje vynikajících výsledků, jak z hlediska stylu, 

tak z hlediska myšlenkového. 281 

Guido Aristarco poukazuje na rozpor v pohledech na to, co De Seta filmem vyjadřuje a co 

chtěl vyjádřit.  „De Seta tvrdí, že pravda je individuální, že subjektivita je pravda, že nejdůležitější je 

vnitřní život. I přátelství a jeho pomoc jsou zde stavěny stranou.“  Zatímco dle Marxovy myšlenky, jsou 

důležité naopak mezilidské vztahy: „Chceš-li mít vliv na jiné lidi, musíš být člověkem, jehož jednání 

budí v nich zájem a náklonnost“. De Seta osobně však říkal, že „cílem bylo spojit čistě vnější pohled  

na skutečnost a vnitřní, individuální jevy duševního života, a vyjádřit to filmovými prostředky.“282 

„Nepochybujeme o De Setových dobrých úmyslech, ale něco jiného bývá autorův záměr a něco jiného 

to, co nezávisle na nich říká jeho dílo: výsledky se často liší a někdy jsou zcela protichůdné,“ hodnotil 

Aristarco.283  
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Z článku se také dozvídáme, že filmová kritika nemůže ignorovat možnosti, jež skýtá 

psychoanalýza, zvlášť pokud se zabývá režiséry jako je De Seta nebo Pier Paolo Pasolini. Tedy 

podrobuje tyto osobnosti zkoumání z psychoanalytického pohledu, konkrétně otisk jejich osobnosti 

v jejich dílech. „Pasoliniho filmy spojuje autobiografické pouto, v podstatě vždy točil filmy o sobě,  

o tom, co nazývá svou neurózou, o svém zoufalém nadšení ze života na tomto světě.“ Ve filmu Oidipus 

král (Edipo re, 1967) je vidět převaha Freudových teorií nad Marxovými, vysvětloval Aristarco. 

Projevuje se v něm krize marxismu i režisérova osobní krize. „Marx už není pro Pasoliniho ‚nad zlato 

cennější‘, jeho ‚největší láskou‘ se stává Freud. Marx se nikdy uspokojivě nesnažil vyrovnat se 

s problémem iracionálna, tvrdí režisér.“ 284  

Tyto odborné statě poskytují čtenářům podrobné, teoretické rozbory děl, jejich myšlenek  

a způsobu vyjádření. Snaží se proniknout do mysli autorů a vysvětlit jejich filmové sdělení. Jak 

dokazují citace výše, záměr autora nemusí být vždy jednoznačně pochopen, divák si může vytvářet 

vlastní významy sdělení.  

5. Analýza článků z let 1970–1975 

5.1. Kino 1970–1975  

V letech 1970–1975 se na postu šéfredaktora Kina vystřídalo několik osob, poté, co byl 

v rámci čistek, odvolán František Goldscheider. Časopis v roce 1972 řídila Galina Kopaněvová, v roce 

1973 pracovala na místě šéfredaktorky Zdenka Silanová.285  

Redaktoři, kteří nejčastěji psali o italském filmu, byli i nadále: Lubomír Oliva, Galina 

Kopaněvová, Eva Hepnerová, Gustav Francl, Oldřich Kautský. 

5.1.1. Články o filmech a jejich tematickém zaměření  

Filmy, kterým se Kino věnovalo podrobněji, měly i v těchto letech často sociálně-kritické 

zaměření. Stále se ve filmech objevuje téma rozkladu buržoazní společnosti, konkrétně ve filmech 

Luchina Viscontiho, kterého Eva Hepnerová hodnotí jako umělce racionálního typu. „Na vzniku jeho 

filmů se podílí buď potřeba vyslovit se k naléhavým tématům doby či dějin anebo potřeba vzdát hold 

některému milovanému spisovateli (Dostojevskému, Lampedusovi, Camushovi).“  Visconti natočil film 

dle novely Thomase Manna, Smrt v Benátkách (Morte a venezia, 1971). Jak Mann sugestivně líčil 
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vnitřní rozrušení a ochromení síly k životu, tak „… i Visconti vyjádřil ve svém díle předtuchu 

neodvratného rozkladu kultury staré společnosti a nezbytnosti příchodu nových sil.“ 286  

I téma dělnického hnutí, bylo stále aktuální. Článek Ljubomíra Olivy se věnuje filmu Maura 

Bologniniho, Metello (Metello, 1970), natočenému podle románové předlohy Vasca Pratoliniho.287 

Děj se týká dělnického hnutí z přelomu 19. a 20. století a těžiště příběhu je v líčení dělnického 

prostředí, v drobných každodenních, ale nezadržitelně postupujících projevech třídního 

uvědomování. Stávka, která rozdmýchala vlnu solidarity v celé zemi a stala se mezníkem v italském 

dělnickém hnutí, byla nadějí na lepší a spravedlivější život. 

Stejně tak, jako v předchozích letech, se ve filmech připomínalo téma obžaloby fašismu. 

Například ve filmu Franca Rossiho, Generace oné doby (Giovinezza, giovinezza, 1969). „Příběh historií 

tří lidí, kteří se dostali do soukolí nastupujícího fašismu, tři odlišné typy, tři různé cesty ve společném 

prostředí.“288 Vysoká společenská angažovanost díla Alberta Bevilaqui byla oceněna na XIII. MFF 

v Karlových Varech, kde jeho film Taková zvláštní láska (Questa specie d'amore, 1972) byl při úvodu 

festivalu věnován třicátému „výročí Lidické tragédie, které má nesmírný význam pro všechny národy, 

bojující dnes za zachování největších hodnot lidského života.“289 Film kladl důraz na hledání 

opravdových hodnot života, autor v něm vědomě navazoval na ideové tradice italského neorealismu 

ve snaze burcovat svědomí Italů, čerpal z boje proti fašismu a varoval mládež před nebezpečím 

neofašismu. 

Sociální rozpory a téma chudoby se objevuje ve filmu Vittoria De Sicy, Krátká dovolená (Una 

breve vacanza, 1975). Film je z prostředí italského proletariátu, hlavní hrdinka filmu je dělnice 

z chudé rodiny. „S přesvědčivostí připomínající doby neorealismu navodili scénárista a režisér 

atmosféru chudoby, jež čiší z Klářina bytu, i prostředí továrny a kliniky, kde pacienti čekají na milodary 

pojištěnecké léčebné péče.“ Sociální rozpor je vykreslen na prostředí sanatoria, které má dvě oddělení 

– jedno pro neplatící pacienty, a druhé, přepychové, na které mají nárok ti, kdo si pobyt mohou 

zaplatit.290 
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Nejčastějším tématem, o kterém se v souvislosti s italskými filmy psalo v letech 1970–75, 

však byl sociálně-politický a angažovaný film. V článcích je zdůrazňováno propojení většinou 

kritického tématu filmu s politickými názory či idejemi. 

Například filmy zobrazující banditismus, závažný sociální problém Itálie. Eva Hepnerová  

v článku o filmu Bandité v Miláně (Banditi a Milano, 1968), režiséra Carla Lizzaniho, připomínala, že 

italská kritika vytýkala jeho tvorbě eklekticismus a nedostatek originality, protože všechna jeho díla 

porovnávala se slavnou prvotinou Pozor banditi! (Achtung! Banditi!, 1951), ale také uznávala, že 

„jeho snaha vycházet z poučení neorealismem a navazovat na něj, dala život dílům, jejichž 

společensko-politický význam a angažovanost je třeba ocenit.“ A k takovým řadila Hepnerová Bandity 

v Miláně. Film vycházel ze skutečných událostí, pokoušel se o jakýsi sociologický dokument, který 

přechází do stylu klasického kriminálního příběhu.291 

Dalším filmem, jehož námětem je mafie s jejími společenskými důsledky, je Den sovy (Il 

Giorno della civetta, 1968) režiséra Damiana Damianiho. Z článku se ale dozvídáme, že některé filmy 

využívají tento jev jen jako kulisu pro rozehrání dramatických či napínavých milostných příběhů, které 

by mohly být situovány kamkoli, jiná díla poctivě hledají kořeny mafie jako společenské a politické 

síly. „Den sovy má poctivý úmysl, ač je poněkud konvenční a opírá se o slavné představitele (Caludia 

Cardinálová, Franco Nero).“ Námět poskytl sicilský autor Leonardo Sciascia, stejnojmenným 

románem. Spisovatel Sciascia ve svém románu zdůrazňoval politický aspekt problému a filmu vyčítal 

odchýlení jinam, díky režisérovu postoji, že mafie je duševní stav, na němž se podílí každý jedinec. 

Spisovatel však chtěl zdůrazňovat systém zájmů a delikventních činů, duševní stav považuje za jinou 

záležitost. Ljubomír Oliva konstatuje, že „může být zajímavé znát názor autora předlohy i režiséra. Ale 

divák si koneckonců učiní sám úsudek, až uvidí film. A ten rozhodně za zhlédnutí stojí.“ 292 

Vyjádřit kritiku společnosti a hlavně pomoci divákovi pochopit rozpor mezi skutečnou 

povahou věcí a silami, které se pokoušejí falšovat skutečnost, se snažil, dle svých vlastních slov, 

Francesco Rosi: „Domnívám se, že jedinou metodou, která to umožňuje je marxismus. Je tu také 

psychoanalýza, ale svým založením směřuji spíše k marxismu, který jsem objevil v kritickém okamžiku 

dějin Itálie.“293 Ve filmu Případ Mattei (Il Caso Mattei, 1972), jak napsala Eva Ottisová, 

„prostřednictvím rekapitulace jeho osobního příběhu včetně dodnes nevysvětlené okolnosti smrti  

a záhadného zmizení novináře, který měl sbírat materiál pro film, vytvořil (Rosi) analýzu situace 
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v poválečné Itálii.“ Enrico Mattei měl vysoké postavení v obchodních kruzích i politice, přesto byl ve 

vědomí Italů jakýmsi „národním hrdinou“, který se postavil americkému velkokapitálu. 294  

Hodnocení a recenze 

Kladné hodnocení mají filmy výše citované i další, a to především za odvážná angažovaná 

témata, důležitá pro současnou společnost, ale též za způsob jejich zpracování:  

 „Podařilo se mu vytyčit před divákem naléhavé problémy, burcovat jeho svědomí a ani  

na okamžik ho nenudit poučováním či dráždit nesrozumitelností. Otevřel tak angažovanému  

a politickému filmu cestu k nejširším vrstvám diváků a přiměl je přijímat trpké ovoce stromu pravdy.“ 

Tak hodnotila Eva Hepnerová filmy Elia Petriho, Podivné vyšetřování (Indagine su un cittadino al di 

sopra di ogni sospetto, 1970), Dělnická třída kráčí do ráje (La Classe operaia va in paradiso, 1971)  

i film Damiana Damianiho, Přiznání policejního komisaře prokurátorovi republiky (Confessione di un 

commissario di polizia al procuratore della repubblica, 1970).295 

 „Závažnou sociální tématiku zpracoval Mauro Bolonini velmi citlivě, vytvořil vytříbené dílo, 

kde zásluhou krásně komponované fotografie pastelových barev (kameraman Ennio Guarnieri) je 

evokována výtvarná krása Florencie i nostalgický opar doby na přelomu století.“296 Tak znělo kladné 

hodnocení Ljubomíra Olivy filmu Metello.  

K uvedení Viscontiho přepisu slavné Mannovy novely byla otištěna i reakce ze zahraničního 

tisku po světové premiéře 1. 3. 1971 v Londýně: „Anglický tisk přijal film velmi kladně, např. deník 

Daily Mail hodnotil film jako mistrovské dílo.“  K tomu Ljubomír Oliva píše: „V každém případě vytvořil 

Visconti další pozoruhodný film. I když lze filmovou Smrt v Benátkách stěží oprostit od srovnání 

s novelou Thomase Manna, jde o zcela svébytné umělecké dílo velké výtvarné krásy a prodchnuté 

osobitými motivy Luchina Viscontiho. V jeho tvorbě nepatří sice do naprostého popředí, ale zařazuje 

se do ní naprosto neodlučně a zákonitě.“ 297 

„Je zbytečné opakovat, že Francesco Rosi je v současné době jednou z nejvýznamnějších 

osobností italského filmu a že jeho význam daleko přesahuje hranice národní kinematografie. 

Spojením prvků dokumentaristické techniky s prvky fikce se mu daří odhalovat divákovi ty aspekty 
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reality, jež by mu zůstaly skryty v tradičně pojatém hraném příběhu, a přitom mu vodítkem vlastního 

pohledu pomáhá pochopit souvislosti, jež mu mohou uniknout v neúčastném dokumentárním 

záznamu.“298 Tak znělo kladné hodnocení Evy Ottisové filmu Francesca Rosiho, Případ Mattei.  

Zápornou kritiku ke způsobu zpracování se dočteme u filmu Franca Rossiho, Generace oné 

doby. „Ilustrativní popisný způsob, jímž režisér diváky seznamuje s problematikou doby, navozuje 

okamžitě pocit filmu anti-dramatického, dokumentárního prostředí, uzlové dramatické okamžiky pak 

vyznívají nepřirozeně.“ Nicméně autor článku vysvětluje, že režisér zvolil tento v podstatě 

brechtovský přístup k látce záměrně, šlo mu o co nejvěrnější autenticitu analýzy doby, v níž jsou 

postavy spíše symbolické než reálné. „Výsledek, při vší úctě k záměru, je však spíše sporný“. Zároveň 

je však kladně hodnocena režisérova věcná objektivita.299  

Témata italských komedií a jejich hodnocení a recenze 

Lehkou formou se italské komedie často dotýkaly sociálních a společenských problémů. Jako 

v předchozích letech, to byla témata manželských vztahů, poměrů mezi mužem a ženou či 

starobylého pojetí cti a krevní msty, která stále přežívala, především na Sicílii.  

Sicilská čest ve filmu Dívka s pistolí, režiséra Maria Monicelliho, není to podstatné, ale tvoří 

ve filmu záminku pro konfrontaci dvou mentalit – anglické a italské. Film si nečiní nároky na vážnější 

filosofické zamyšlení nad některými jevy současného světa, jeho hlavním zájmem je pobavit – a to se 

opravdu daří. Nepatří k vrcholům tvorby Maria Monicelliho, ale na okraj budiž poznamenáno, že jde  

o jeden z komerčně nejúspěšnějších italských filmů za řadu let – a zaslouží si to pro svou duchaplnost 

a dobrý vkus.300 

Komedie Pietra Germiho Serafino (Serafino, 1969) nedosahuje takových kvalit jako Rozvod  

po italsku (Divorzio all'italiana, 1961) nebo Svedená a opuštěná, ale „je to zábavná podívaná, 

pořízená s ohromným temperamentem a švihem. Film má kouzelnou atmosféru“.301 Jeho další film 

Alfréde, Alfréde! (Alfredo, Alfredo, 1972), jak hodnotil Ljubomír Oliva, má vážnější, smutnější podtext, 

který však přehlušuje příval situační i slovní komiky. Germi chtěl i tentokrát nejen pobavit a rozesmát 

(což se mu výborně podařilo), ale navíc říci humornou formou něco vážnějšího: „Je to analýza vztahu 
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muže k ženám – přesně řečeno ke dvěma ženám. … Jasně z příběhu vyplývá, že rozvod není k ničemu, 

že znamená jenom prostředek, jak uzavřít nový sňatek.“ 302 

Dalším tématem komediálního žánru, bylo poukazování na drobné podvody a úplatkářství. 

Velice přesně je vystižena psychologie dobráckého a zpohodlnělého úředníčka, jehož maloměstská 

počestnost je otřesena, ale současně přitahována leskem pochybného velko-světského života jeho 

protřelého kolegy. To je lehká úspěšná komedie Giana Luigiho Polidora Neznalost řečí nevadí (La 

Moglie giapponese, 1968). „Neklade si náročné cíle, ale připravil divákovi pestrou a exotickou 

podívanou.“ 303 

„Komik, jehož smích působí jako očistná lázeň, smývající ze společenské fasády západního 

světa její atraktivní a efektní povrch.“ Tak charakterizoval Alberta Sordiho, Gustav Francl. Film,  

ve kterém také hrál hlavní roli, s názvem Hezký, charakterní Ital v Austrálii hledá krajanku za účelem 

sňatku (Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, 1971), režiséra Lugiho 

Zampy, byla komedie na vážné téma emigrace. Komediálnost a vtip byly hodnoceny kladně „na této 

italské komedii se budeme upřímně smát, avšak i vžene do očí slzy, které budou našemu smíchu 

dodávat poněkud nahořklou příchuť soucítícího smutku…“ K faktu emigrace, se autoři článků pak 

vyjadřovali s důrazným odsouzením. Jistě v souladu s politikou a výchovou socialistického člověka, 

kterou všichni kulturní pracovníci v době normalizace museli mít na paměti. Jak jsem uváděla 

v kapitole o normalizaci, boj proti emigraci byl jedním úkolů komunistických funkcionářů. „Emigrace 

se zdá pro některé národy věcí všední. Ale je to nicméně skutečnost tragicky absurdní a ve své 

podstatě nepřirozená.“304 nebo „… veselá podívaná, která zároveň odhaluje bídu emigrantů v celé 

nahotě, bída především mravní, zaviněná ovšem tíživou situací.“ 305 

Znovu se psalo i o italském westernu, který se stal úspěšným žánrem a jehož autoři se již 

neschovávali za pseudonym.  Alespoň ne Sergio Leone, jehož film Tenkrát na Západě (C'era una volta 

il West, 1968) byl nadprůměrnou i výjimečnou ukázkou italské odnože westernu.306 „Nikdo v jeho 

vlasti nevytváří tak strhující a původní filmy v žánru, dřív považovaném za americký monopol.“ 307 
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Kino, stejně jako v předchozím období, často psalo o dílech Federica Felliniho. Jeho osobitá 

tvorba vždy zaujala řadu kritiků, publicistů, filmových odborníků a diváků.  Ve všech jeho dílech je 

silný autobiografický pohled na to, co ztvárňuje.  

Fellini dokončil svůj další film Řím (Roma, 1972) a Kino citovalo jeho vlastní komentář: „Můj 

film se nesnaží podat přesné vylíčení Říma, bude to spíše zkoumání osobních, záhadných  

a fantastických vztahů, které má každý z nás se svým městem.“ 308  Řím byl pro Felliniho vždy zdrojem 

inspirace pro jeho filmy. „Posledním filmem bude féerie“ (výpravná hra s fantastickými ději  

a překvapením).  „Ve všech předešlých filmech čerpal z Říma jako živé bytosti. Tentokrát šel ještě dále 

a snažil se věčnou metropoli dobýt jako ženu, s nezměrnou láskou a zvědavostí.“ 309 I v dalším filmu 

Fellini vypovídá v podstatě o sobě a o svém vztahu k cirkusovému světu, který je podle jeho názoru 

odsouzen k zániku. Film Klauni (I clowns, 1971) byl natočen na základě smlouvy s televizí.  

„Ve velkolepé závěrečné scéně o umírajícím klaunovi, nacházíme osobní zaujetí, v němž Fellini 

zřetelně pohřbívá i svůj vlastní sen o kráse tohoto umění, které z periferie společnosti dokázalo 

přinášet životu poezii a krásu, jež byla proto tak silná a působivá, že vyrůstala z opravdové lidské 

bolesti i radosti. Klauni mají  pevné místo ve Felliniho tvorbě.“310 Název filmu Amacord 

(Amacord,1973) je odvozen z nářečí oblasti, kde leží Fellniho rodné město Rimini. V díle se tvůrce 

znovu sklání nad svou minulostí, nad svým mládím, nad nenávratným časem. Amacord vzbudil 

vzácnou jednotu a shodu názorů kritiky. Velmi kladně vyznívala i recenze v deníku komunistické 

strany l’Unitá, film měl úspěch i u diváků, což bylo také důležité.311 

Mnoho kratších článků, sloupků a zpráv informovalo o dalších připravovaných filmech a jejich 

námětech, leckdy to byla opravdu jen krátká zpráva ve formě popisku k fotografii. Tyto zprávy se 

zmiňovaly někdy i o méně náročných filmech či komerčnějších filmech, kterým se celkově časopis 

věnoval méně a jen informativně.   

Velmi krátká zmínka se objevila k fotografii, která vyvolala v Itálii skandál a jsou na ní M. 

Mastroianni a S. Lorenová ve filmu Knězova manželka (La Moglie del prete,1971). Fotografie je 

komentována poněkud neurčitě, že čtenář vlastně neví, co takový skandál způsobilo „… s dost 

nezvyklým, ale na skutečné události z poslední doby založeným příběhem o složitostech italského 
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života“. 312  Až v další zprávě o tomto filmu Dina Risiho čtenář zjistí, že děj je inspirovaný skutečnými 

případy v Itálii. Konkrétně, že hlavní hrdince jde o to získat sympatie pátera Maria a donutit ho, aby 

kvůli ní opustil kněžský stav a vzal si ji.313 Romantické drama s komediálními prvky, ukazující opět  

na morálku, přetvářku a problémy v italské společnosti.  

 Krátká zpráva o filmu Snaž se mě pochopit (Cerca di capirmi, 1970), jehož hlavním hrdinou 

byl „mladý římský flákač“ a zobrazuje prostředí i postavy, které vybízely ke kritickému postoji, nám 

odhaluje, že režisér Mariano Laurenti byl „tvůrce, kterého zajímaly náměty, které byly právě 

v konjunktuře.  Před tímto námětem natočil sérii erotických filmů.“ 314 

Další krátká zpráva, vyznívající kriticky, informovala o filmu Bernarda Bertoluccioho, Poslední 

tango v Paříži (Ultimo tango a Parigi, 1972), příběhu krátkého, prudkého a tragicky vyhroceného 

milostného vzplanutí. „Film zaujal formálními hodnotami, ale vyvolal v Itálii výhrady proti některým 

odvážnějším scénám a hrozil mu cenzurní zákaz.“ 315 

Krátkou informací byla také například jen připomínka spolupráce italské a sovětské 

kinematografie: „Když se točila Slunečnice“, zpráva o filmu, která obsahovala jen fotografie a k nim 

komentář „…tenkrát, v letním čase roku 1970 přijeli italští filmaři do Sovětského Svazu, aby pořídili 

nejdůležitější záběry.“316   

5.1.2. Články o osobnostech  

Filmovým osobnostem se časopis Kino věnoval často. Uveřejňoval mnoho fotografií režisérů, 

herců, hereček, uveřejňoval informace z jejich práce i životů, celkem téměř 40 článků či sloupků 

v uvedeném období se týkalo italských umělců. 

Často a opakovaně se časopis věnoval slavným jménům a hereckým hvězdám, jako byli: 

Sophia Lorenová, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinalová, Monika Vittiová, a mnozí další, o nichž 

se čtenáři dočítali pochvalné informace, které už mohli znát z předchozích let.  
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Marcella Mastroiannho nazývali velkým dítětem. Tvrdil o sobě, že je líný, ale jeho herecká 

kariéra ho usvědčuje o opaku. „O Mastroianmim je známo, že se líbí ženám, ale přes svou popularitu 

si dokázal zachovat soukromí. Žádné skandály, žádné rozvody po italsku…“317 

Jiná zpráva tlumočila vyjádření Sophie Lorenové o herectví a popularitě: „Pro veřejné mínění 

je velice důležitý hercův soukromý život. Ještě víc od doby, kdy se objevila televize… náš obraz 

vstupuje k divákům do ložnice a vyvolává dojem, že patříme do rodiny… tvoříme součást jejich 

každodenního běžného života, jestliže žijeme spořádaně, tím víc nás přijímají.“ 318 

Monika Vittiová, která se proslavila jako herečka filmů Michelangela Antonioniho, změnila 

žánr ke komedii, což jí intelektuálové vyčítali. Obecenstvo ji však přijalo v komediální poloze  

a vynahrazovalo jí přízeň kritických intelektuálů. Herečka je v textu hodnocena jako komik, jejíž 

věhlas snese srovnání s proslulostí Alberta Sordiho, Uga Tonazziho či Vittoria Gassmana. „Do každé 

role vkládá, co může a není toho málo: inteligence, smysl pro humor, duchaplnost, ráda se směje  

a ráda rozesmává.“ 319 

I o nových hereckých postavách se dočteme kladné zprávy. Především o hercích a herečkách, 

kteří mohli být svým chováním a pracovitostí příkladem pro ostatní. Shledávám v tom soulad 

s ideologií socialistické kultury, která si kladla za cíl vychovávat socialistického člověka.  

Žena dneška, takový byl titulek článku o herečce Lise Gastoniové, která se stala hvězdou, až 

když překročila třicítku. „Lisa Gastoniová neodmítá slávu a peníze, ale neodhodlá se vzdát svého 

způsobu života, stát se komercionalizovaným prototypem, idolem mas. Hájí si prozatím své soukromí  

i právo hrát jen v těch filmech, jejichž scénáře ji upoutají. Je dost pravděpodobné, že se jí podaří 

uchovat si i nadále vlastnosti, které ji jako herečku přibližují hvězdám, představujícím spíš určitý typ 

dnešní ženy než neskutečný idol.“ 320 

„Už v šedesátých letech se začal prosazovat zvyk vybírat si filmy spíš podle jména tvůrce nebo 

podle pověsti, která je předchází. Tomuto novému duchu se přizpůsobují i noví herci, není již v módě 

udivovat výstředními toaletami a střídáním partnerů… daleko vhodnější je projevovat zájem o politiku 

a nedbat na eleganci. Někteří mladí herci Západu to všechno myslí upřímně, a pokud jim vydrží 

poctivost, s jakou přistupují ke své práci a k životu, bude to příznivé znamení, že cosi se opravdu 
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mění.“321 V souvislosti s takovou charakteristikou byla představována mladá herečka Ottaiva 

Piccolová, skromná, talentovaná, která již v 19 letech dostala cenu za herecký výkon ve filmu 

Metello.322 

Franco Nero, vlastním jménem Franco Spanera, překonal spoustu překážek cestou k úspěchu 

a za svým snem, stát se hercem.  U filmu začal menšími rolemi v italských westernech, ale nakonec 

uspěl i u režisérů zvučných jmen. „Režiséři si jej chválili pro jeho nadšení, trpělivost ochotu, odvahu  

a vytrvalost, jeho vůle nejednou pomohla celému štábu při zdolávání obtížných podmínek při 

natáčení.“323   

Claudia Cardinalová, dívka, která má vedle přitažlivosti i dar pevné vůle. Jakmile se rozhodla 

pro filmovou dráhu, začala svou novou práci brát stejně odpovědně a vážně, jako předtím své 

povolání učitelky. Federico Fellini o ní řekl: „Claudia je ukázněnější a dochvilnější ne kterýkoliv 

zaměstnanec štábu. Kromě toho udělá bez řečí všechno, co od ní režisér žádá, i když se jí to nelíbí.“324 

 Kromě chvály za charakterové vlastnosti a svědomitý přístup k práci byli také umělci kladně 

hodnoceni za jejich umělecký růst či posun k angažovaným dílům. 

Vittorio De Sica, herec a režisér, který ztvárnil 150 rolí a režíroval 25 filmů. Jeho herecká účast 

ve filmech nejrůznější úrovně byla omlouvána tím, že si chtěl vydělat peníze, aby mohl natočit filmy 

podle svých představ.325 Znovu byl připomenut jeho velký přínos neorealismu mistrovskými díly Děti 

ulice (Sciuscià, 1946), Zloději kol (Ladri di biciclette, 1948), Zázrak v Miláně.  I v dalších, komerčnějších 

filmech byl stále věrný drobnokresbě života prostých lidí, a to ve filmech Neapolské zlato (L’Oro di 

Napoli, 1954), Střecha (Il Tetto, 1956), Včera dnes a zítra, Manželství po italsku a protiválečné 

tématice, jako ve filmech Horalka (La Ciociara, 1960) a Slunečnice (I Girasoli, 1970). 

Populární herec Ugo Tonazzi, „herecky roste – tytam jsou doby, kdy hrál i ve filmech víceméně 

pochybných kvalit… V poslední době dává své umění do služeb politicky angažované tvorby: Taková 

zvláštní láska, Audience, Jménem italského lidu.326 
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Franco Nero, již výše zmiňovaný, začínal svou kariéru v komerčních filmech, a jak Ljubomír 

Oliva kriticky napsal: „Franco Nero rozdával rozmařile svůj přirozený talent a rozhodně jej neuplatnil 

zrovna nejlíp.“ 327 V posledních letech byl obsazován do politických filmů s angažovanou tematikou, 

do rolí, za jejichž ztvárnění byl chválen ve filmech, Přiznání policejního komisaře prokurátorovi 

republiky, Vyšetřování skončilo, zapomeňte (L'istrutoria è chiusa: dimentichi, 1971). „Dnes patří 

k nejlepším a nejpopulárnějším italským hercům. Můžeme očekávat, že vytrvá a že ho spatříme 

v dalších tak hodnotných filmech, jako jsou ony dva, které teď mají premiéru.“ 328 

5.1.3. Články o italské kinematografii obecně 

Průběžně se objevovaly články a zprávy, tak jako v předchozím sledovaném období,  

ve kterých se opakovaně psalo o problému tvůrčí krize v italském filmu. Stále byla za silný činitel, 

určující vývoj filmu považována aktivita Američanů v Itálii. Americký kapitál upevňoval své pozice,  

a za takových podmínek byla nezávislá tvorba myšlenkově angažovaných filmů stále nesnadnější. 

Například římský majitel kin Giovanni Amati, který vlastnil přes 50 kin, většinu z nich prodal americké 

společnosti. Kino k této informaci cituje italský deník l’Unitá.  „Tento případ je dalším potvrzením 

nadvlády amerického kapitálu v italské kinematografii – jako by už takových důkazů nebylo dost!“ 329 

I v dalším roce (1971) přišla další zpráva o krizi, která již začala být považována za chronický 

jev. Mezi důvody krize byly uváděny snahy politické pravice zesílit své postavení v nejrůznějších 

oblastech filmového podnikání a zaměřit filmovou výrobu na podporu svých zájmů. V oblasti státní 

filmové produkce sociální demokraté například prosadili bojkot dvou filmů – Bellocchiova Ve jménu 

otce (Nel nome del padre, 1972) a Ferreriho Audience (L'Udienza, 1972), čímž porušili psané dohody  

o spolupráci s odboráři. Citováno bylo z deníku l’Unitá: „Snaží se ze státní kinematografie udělat 

právě tak poslušný nástroj vládních stran a jejich cenzury, jakým je italský rozhlas a televize.“ Takové 

jednání vyvolávalo mohutné manifestace ze strany tvůrců a odborářů, kterým solidaritu vyjadřovali  

i někteří novináři. „Události ve filmové Itálii podávají další doklad toho, že všude, kde vláda a její 

nástroje moci hájí zájmy reakce, hrozí filmové kultuře nebezpečí.“330  

Jak jsem již uváděla, v 70. letech se mnoho autorů věnovalo politickému filmu. V kině 

v letech 1973 a 1974 se články podrobně tomuto trendu věnovaly a vysvětlovaly jeho rozmach. 

„Revoluční nadšení, studentské a dělnické bouře a odborářské boje, jako by daly novou vzpruhu 
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především tvůrcům střední generace, kteří vyšli z neorealistických principů ztvárňování skutečnosti, 

ale hnáni ekonomických tlakem, se dali postupně unášet povrchností, která zaplavila italskou 

kinematografii v polovině šedesátých let.“331 

Ljubomír Oliva ve svém textu uvažoval nad definicí pojmu „politický film“ na základě častého 

objevování se tohoto označení i v západním tisku. Pojem se mu nezdál nejvýstižnější, protože  

do něho lze zahrnout prakticky všechno „… ale v každém případě tyto články odrážejí něco velmi 

závažného: stoupající počet filmů, které v mnoha západních zemích přistupují z různých směrů  

i pohledů k významným otázkám veřejného zájmu…“332 Dle názoru L. Olivy je potřeba, a to i v italské 

produkci, rozlišovat, které filmy z hrané kinematografie označované jako politický film, mají opravdu 

snahu sdělovat prospěšnou myšlenku a ve kterých tvoří téma jen záminku pro atraktivní příběh. 

„Není tedy proč jásat nad každou zprávou, že se tam či onde natáčí „politický“ film… výsledkem může 

být obdoba běžné napínavé historky, nebo dokonce i pokus o zamlžování pravého stavu věcí.“  

Zároveň však Itálii uvádí jako zem, která drží primariát v produkci kvalitních politických filmů. Jako 

příklad uvádí film Giuliana Montalda Sacco a Vanzetti  (Sacco e Vanzetti, 1971). „Giuliano Montaldo 

poskytl svým filmem přínos k oné počtem slabé, ale významem silné tvorbě, která na Západě 

znamená kladnou protiváhu k záplavě produkce, která někdy otevřeně, ale zpravidla s nenápadnou 

samozřejmostí vyjadřuje ideologii celý způsob myšlení světa nám nepřátelského – odumírajícího, ale 

stále nebezpečného. …v tomto boji idejí stojí filmy jako Sacco a Vanzetti na jedné straně barikády se 

socialistickými kinematografiemi, kterým připadá čestný a naléhavý úkol nejen čelit, nýbrž i přecházet 

k intenzivnímu nástupu.“ 333  

Ke konci sledovaného období se již nevyskytují články, které by zdůrazňovaly krizi, naopak 

vyzdvihovaly zaměření italského filmu na politické problémy. „Italská kinematografie platí za jednu 

z nejživotnějších a nepokrokovějších, zvlášť od té doby, co nebývalým rozkvětem žánru zvaného 

politický film přímo ovlivnila jiné kinematografie Západu. Vznikají vynikající nebo alespoň 

pozoruhodné filmy, odrážející angažovaný postoj umělců ke skutečnosti. 334 

5.2. Film a doba 1970–1975  

Šéfredaktor dr. Antonín Dvořák byl v polovině roku 1970 odvolán se svého místa a jeho 

nástupcem se stal Jiří Hrbas, o němž jsem se již zmiňovala v kapitole 1.2.4. Na místo předsedy 
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redakční rady nastoupil od roku 1972 profesor Antonín Martin Brousil,335 který byl zastáncem 

poúnorového režimu a v padesátých letech propagátorem socialistického realismu. Byl tedy 

konformní i s dobou normalizace. V redakci se udržela Eva Hepnerová, která má největší podíl  

na příspěvcích o italském filmu a z externí spolupracovnice stala redaktorkou Filmu a doby v roce 

1968. Časopisu zůstala věrná přes všechny politické proměny ve společnosti.336  

5.2.1. Články o filmech a jejich tematickém zaměření  

Jsou to opět filmy s tématy zaměřenými na zobrazení společenských problémů, ať z nedávné 

historie, nebo ze současnosti.  

Rodinné drama Soumrak bohů (La Caduta degli dei, 1969), které se odehrává v historickém 

kontextu nástupu nacismu, natočil Luchino Visconti. Alberto Moravia ocenil mimořádnou schopnost 

režiséra vytvořit rekonstrukci historického ovzduší, i když konstatoval, že autor chtěl natočit dílo proti 

nacismu, ale ve skutečnosti natočil dílo jen o nacismu. Visconti sám k tomu říká: „Zvolil jsem si příběh 

o extrémních situacích, abych navodil představu o filosofii určitého typu lidí, o hnilobném procesu, 

který probíhal v tehdejším Německu“.337  

Pocit naprostého pesimismu a bezvýchodnosti, jak hodnotila Hepnerová, budí Pasoliniho film 

Prasečinec (Porcile, 1969), český název byl později upraven na Vepřinec. Z uveřejněného rozhovoru 

s režisérem se čtenář dozví, že film opravdu vycházel z období, kdy takový pocit Pasolini zažíval 

v letech 1965–67. „Bylo to období krize marxismu, ještě ne zcela překonaného stalinismu, restaurace 

neokapitalismu“ – všude kolem sebe viděl důvod k pesimismu – „ať už šlo o budoucnost Italské 

komunistické strany, nebo o vývoj kapitalismu cestou spotřební civilizace, nebo o kulturu, ve které 

ztroskotávaly a ztrácely obsah veškeré poválečné ideály angažovanosti.“ 338 Dále však v rozhovoru 

říkal, že tyto pocity u něj byly překonány o rok později, studentským hnutím, ve kterém se zrodily 

revoluční reformy.  Ve filmu používá silnou metaforu. „Společnost, ve které žijeme a která je plodem 

vzdálených i nedávných typů civilizací, nelišících se v podstatě od její současné podoby, není nic jiného 

než společenství vepřů – prasečinec. Jejím typickým znakem ve všech obdobích dějin byl sklon požírat 
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vlastní děti, totiž ty, které se jí nechtějí přizpůsobit a vypovídají jí poslušnost.“  Z psychologického 

hlediska, jak Pasolini řekl v rozhovoru, v tomto filmu vyprávěl věci, které přesahují mez únosnosti. 339 

V italských kinech zaujal nový film Florestana Vanciniho, Bronte – kronika krveprolití, o němž 

učebnice dějepisu nevyprávějí (Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno 

raccontato, 1972). Dle deníku l’Unitá, jde o nejlepší Vanciniho dílo, film s historickým námětem 

vypráví o zradě, spáchané na prostém lidu na Sicílii, v době Risorgimenta, v roce 1860. Jak hodnotil 

Film a doba, film tlumočí politické souhry i konflikty sil, které nejsou problémem jen minulosti. 

„Krveprolití v Bronte patří k nejotřesnějším svědectvím o tom, jak končily – a nejen v roce 1860  

a nejen v Itálii – naděje a tužby prostých lidí, očekávajících spravedlnost a právo od třídy mocných  

a bohatých.“ Tomu odpovídá i informace „že film vznikl v produkci italské televize, ale jeho promítání 

bude omezeno jen do kin, ve snaze omezit počet diváků – to proto, jak píše l’Unitá, že i přes jeho 

historický námět má stále aktuální paralely.“ 340 

Film a doba se také věnoval filmům, které tvůrci natočili dle literárních předloh. Kromě 

Viscontiho Smrti v Benátkách, psal o filmu Vittoria De Sicy Zahrada Finzi-Continiů (Il Giardino dei 

Finzi-Contini, 1970), který je přepisem stejnojmenné románové předlohy Giorge Bassaniho. Film měl 

velké úspěchy v kinech, ale autor románu byl přesto velmi nespokojen. „Vytýká filmařům, že jen 

převzali postavy a nedokázali vystihnout psychologii a elegické kouzlo obestírající v klauzuře žijící 

rodiny aristokratických židů.“341 Autor článku objasňuje, že De Sica i Pirro (scénárista) pracovali  

na základech neorealismu, a šlo jim především o to, zapůsobit na diváka silou sdělovaných faktů  

a z toho vyplývá jejich snaha zjednodušit postavy. Na tomto sporu znovu potvrzuje, že vytvořit věrný 

filmový přepis literárního díla je víc než nesnadné. 

Články se také věnovaly dílům Pasoliniho, u kterých se inspiroval předlohami. Jeho zpracování 

antické tragédie Médea (Visioni della Medea, 1969) je kromě zpracování mýtu i dalším obrazem 

„tématu, které se často objevuje v italské (ale i v jiné, zvláště západní) literatuře posledních let – téma 

odcizení.“ Jaroslav Pokorný velmi kladně hodnotil výkon hlavní postavy, kterou ztvárnila zpěvačka 

Mari Callasová, primadona milánské La Scaly. „Herečka nepodléhá v mimice, gestu ani v slovním 

projevu hysterii, ke které role Médey svádí, je civilní v projevu, není to mýtická kolchidská kouzelnice, 

je to žena.“  I technika zpracování: „Scénář i režie pracují zkratkou: v prvním díle vidíme Médeu – 

milenku, ve druhém už rovnou jako matku dětí kolem deseti let. Kamera pracuje technikou strohých 
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prudkých nástřihů – krátké spojení jedné scény na druhou, totál na detail, výrazný motiv telegraficky 

stručného záběru – diváka to nutí k větší aktivizaci vnímání a myšlení. A dodává to zároveň ostrou 

dramatičnost.“ 342 

Dalším tématem Pasolini opustil všechna svá dosavadní, a jako předlohu k filmu zvolil 

renesanční dílo. Natočil Decameron (Il Decameron, 1971) podle jedenácti ze sta Boccacciových novel. 

Článek čerpal z výroků, kterými režisér svou práci i své nové dílo charakterizoval:  „Dobou mého stylu 

byla padesátá léta a jsem na to hrdý… teď jsem však objevil tajemství hry … natáčel jsem Dekameron 

tak, jak umím, ve svém stylu. Zatímco v Medeji a Prasečinci šlo o krutou hru, tentokrát je to hra 

veselá, radostná. Začal jsem si hrát… hrou se distancuji od skutečnosti, která se mi nelíbí. 

V Dekameronu si pohrávám s realitou, která se mi líbí, ale už zanikla…“343 I přesto, že se jedná, dle 

slov tvůrce o hru radostnou, zůstává kritický vůči současné době.  „Natáčím v Neapoli, protože 

Neapol je pro mne jakási zásobárna minulosti… „Neapolci se rozhodli, že zůstanou takoví, jací bývali… 

zvolil jsem Neapol, abych polemizoval s celou idiotskou neokapitalistickou Itálií, jejíž jazyk určuje 

televize.“344 

V každém ročníku Filmu a doby najdeme články zaměřené na filmy Federica Felliniho  

i na jeho osobnost. Vyšlo několik článků o filmu Řím i o filmu Amacord, z obou filmů byly též 

uveřejněny ukázky ze scénáře. Řím je velká filmová freska. „Vidíme město plné kostelů i nevěstinců, 

špinavých uliček i nádherných historických památek, …město tichých muzeí i hlučících jedlíků, 

povykujících u stolů lidových hospůdek pod širým nebem.  Myslím, že toto ovzduší je ve filmu přesně 

vystiženo.“345 Amacord  je film je složený ze vzpomínek nejen tvůrce, ale i jeho krajanů a vrstevníků.346 

O obou filmech jsem psala již v přechozí kapitole, ale v článcích časopisu se můžeme dočíst Felliniho 

názor na jeho filmování, který byl  souvislosti s „angažovanou“ dobou celkem ojedinělý.  „V tvůrcově 

slovníku se často vyskytuje výraz „kouzla“ nebo „čarovat“ – Fellini ostatně tvrdí, že kdyby se nestal 

filmařem, zvolil by si povolání kouzelníka – obě povolání mají tentýž cíl – dát lidem příležitost snít. 

Ubozí lidé roku 1973, bombardování ideologiemi, schématy, slogany, už nevnímají život jinak než 

zprostředkovaně… nechci jim předávat žádné poselství, považuji za nepoctivé vnucovat divákům 

jakoukoliv doktrínu… beru do ruky kameru, kdykoliv pocítím potřebu něco vyprávět a ve všech mých 
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příbězích je kus autobiografie.“347 Fellini byl vnímán jako velký umělec, filmový mág, který tvořil 

nekonvenční, originální, překvapivé a někdy nezařaditelné filmy, plné fantazie. To přiznává další text, 

který se velmi podrobně snažil o jakousi charakteristiku Felliniho jako tvůrce i jako člověka, „s jeho 

filmy si kritika nedovedla dost dobře poradit“ napsal autor v souvislosti s filmy Giulietta a duchové  

a Satyricon.  Článek pak cituje mnoho odpovědí samotného Felliniho i lidí z jeho okolí, na různé 

otázky. Snažil se čtenářům nabídnout odpověď na otázku „Kdo je to Fellini?“ Federico Fellini: 

„Musíme se snažit zachránit svou osobnost a na to je jediný recept: podniknout cestu do dimenze své 

minulosti. Jsem režisér, který žije z renty své paměti.“ 348 

„Největší umělecký zážitek, který festival nabídl svému obecenstvu.“ Tak psala Eva Hepnerová 

ve svém článku o festivalu v Cannes o Felliniho filmu Řím. Nicméně v normalizačním tisku, doplnila 

tuto kladnou recenzi  dovětkem, který se vymezoval: „Neváhá odhalovat s bezostyšností až 

exhibicionistickou, svou zvláštní koncepci světa a života, v níž nejrůznější prvky od skoro pohanského 

materialismu až po nepotlačitelné vlivy mystiky splývají v osobité filosofické skepsi, jež charakterizuje 

Felliniho světový názor, jeho pohled na vývoj lidstva. I když tento světový názor, na hony vzdálený 

marxistickému chápání společnosti, v zásadě odmítneme, nemůžeme neuznávat genialitu, s jakou 

tento veliký umělec zpodobuje jednotlivé rysy skutečností…“349 

Z výše zmiňovaných textů vidíme, že italští tvůrci čerpali inspiraci z historie, současnosti, 

z literárních předloh a někdy i z vlastní fantazie a snů. Ovšem jak dokládá další z uveřejněných článků, 

ne všichni byli originální a tvůrčí. V Itálii byli též „filmoví řemeslníčkové, kteří měli sklon přiživovat se 

na úspěších druhých, alespoň podobnými názvy“. A tak vzniklo mnoho napodobenin Pasoliniho 

Dekameronu: Dekameron číslo 2, Černý dekameron, Zakázaný dekameron,… “ Úvaha v článku 

pokračuje tím, že úspěch Pasoliniho filmu, způsobil, že Boccaccio a celá renesance se stali inspirací 

pro vznik mnoha lehčích erotických či filmů se sexuální tematikou. Tlumočí pak informace, které 

zapsala Lina Collettiová pro milánské L’Europeo,350 když se v rozhovoru s Marianem Laurentim snažila 

zjistit, kdo jsou režiséři takových filmů. Laurenti takové filmy totiž natočil, například: Krásná Antonia, 

nejdříve jeptiška, pak démonka (La Bella Antonia, prima Monica e poi Dimonia, 1972), Ta bezva kost 

Ubalda, celá nahá a celá žhavá (Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda, 1972)…  

Z jeho odpovědí pak vyplývá, že jemu jde především o výdělek. „Kšeft je kšeft, moje drahá (míněna je 
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Lina Colettiová).  Dále prozradil, že například Ubalu natočil za čtyři týdny, že takový film stojí čtyřicet 

až padesát miliónů lir a vydělá i dvě miliardy.“ 351 Mezi jeho další argumenty patřilo, že pracuje 

svědomitě, jako krejčí na zakázku. K tomu se odvolával na Pasoliniho: „Jestliže je nahota necudná 

v mých filmech, tak musí být necudná i ve filmech Pasoliniho. Jenomže Pasolini dělá umění a ve jménu 

umění mu všechno projde.“  I další argumenty vypovídají, že Laurenti zřejmě nehodlal na svém 

přístupu něco měnit:  „Mám manželku, děti… zkrátka, kdybych dostal nabídku natočit Ubalu poté, co 

bych trefil první pořadí v sazce a vyhrál sto miliónů, tak bych možná ten film odmítl. … Uvědomuje si 

také, že vlna sexy filmů už asi brzo vyschne… Budu dělat něco jiného… už to vzal na vědomí a dle 

úspěchu amerického Kmotra, jehož téma je jak stvořené pro italské imitace … je to sichrovka, čili moje 

maličkost začíná natáčet Kmotrova kmotřence.“ 352  Tento článek s upřímnými odpověďmi dal 

čtenářům nahlédnout do mysli tvůrce filmů, o kterých se podrobněji nepsalo, jejichž filmy čeští kritici 

zmiňovali jen výjimečně a v souvislosti tvůrčí krizí v italském filmu, nadprodukcí špatných filmů  

a braku. Tak čtenář získal představu, jaké filmy to jsou. Tón článku je ironický, čtenář může pochopit 

jeho kritický záměr.  

Článek Western křížem krážem podrobně popisuje a charakterizuje filmový žánr amerického 

westernu, žánr typicky americký, který vyvěral z ryze americké skutečnosti, i když sebevíc 

pozměňované. „Tento žánr, dlouho považovaný za nenapodobitelný, falšoval historii, vytvářel dokola 

stále tytéž mýty – o podlých a krutých Indiánech a ušlechtilých běloších, o nutném vítězství dobra nad 

zlem.“353 Když se westerny se začaly natáčet v Evropě, nejvíce se v tomto směru proslavila italská 

produkce a její spaghetti western. 

Sergio Leone se ke svému žánru vyjádřil: „Podle mého názoru historická fakta mluví o tom, že 

tehdy vládlo samoúčelné násilí. Žilo se s pistolí u boku, byla to doba osobně vykonávané 

spravedlnosti, ta se však někdy dostala do rukou zločinců… a tohle Američané ve filmech nikdy 

neukázali, předváděli Divoký západ v nesmírně romantické podobě…“354 Tahle povrchnost Leoneho 

zarážela a zajímala. „Natočil jsem film podle vlastního výkladu historie a snažil jsem se přitom říci 

něco o konkrétních vztazích, které se uchovaly mezi lidmi dodnes.“ Tenkrát na západě je film odlišný 

od ostatních, přesto má u diváků úspěch. „Líčím příběhy vyvolávajíc pocity, které jsou nám všem 

blízké. … jednou z hlavních složek mých filmů je hudba – jejím prostřednictvím se totiž mohu vyjádřit, 

je to jako příval citů, které pohltí postavy.“ Ljubomír Oliva k tomu napsal: Spaghetti western se liší  
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od klasické americké podoby žánru, kromě jiných rysů, zvláštním druhem rafinovaného napětí, volné 

tempo, zdánlivý klid nabitý vnitřním vzrušením a neustálou hrozbou násilí, jež může kdykoliv 

propuknout.“ 355 

Film a doba se podrobně též zaobíral díly s politickým tématem, a tak byly uveřejněny články 

o politickém filmu, o autorech a jejich postojích.  

Pasolini, mezi Dekameronem a Canterburskými povídkami (I Racconti di Canterbury, 1972), 

které byly jeho dalším filmem dle literární předlohy, natočil film, „který usvědčuje z omylu ty, kteří 

hovoří o jeho odklonu od politicky a společensky závažných témat: jmenuje se Ohrožení moci, je to 

více méně věrná rekonstrukce srážek a bojů studentů s policií během horkého podzimu 1969.“356 Film 

natáčel jako projev podpory studentské skupiny z Pisy „Boj pokračuje“. 

Obsažný článek, uveřejněný v roce 1972, předložil materiály, které redakce získala  

ze zahraničních zdrojů – o politickém filmu ve Francii, Itálii, NSR, Americe, Japonsku. Účelem textu 

bylo seznámit čtenáře s některými postavami či skupinami tvůrců věnujících své síly převážně nebo 

výhradně revolučním myšlenkám. Jedna kapitola se týkala italského filmu.357 

Jako reprezentanti tohoto žánru byli uvedeni autoři a díla: Elio Petri (Podivné vyšetřování, 

1970, Dělnická třída kráčí do ráje, 1971), Francesco Rosi (Muži proti, 1970, Případ Mattei, 1971), 

Marco Bellocchio (Pěsti v kapse, 1967, Čína je blízko 1968, Ve jménu otce, 1972), Pier Paolo Pasolini 

(Prasečinec, 1969), Carlo Lizzani (Barbagia, 1969), Giuliano Montaldo (Gott mit uns, 1970, Sacco a 

Vanzetti, 1972), Ansano Giannarelli (Siere Maestra), Giuseppe Ferrara (Kámen v ústech). Většině 

z těchto filmů se časopis věnoval v dalších číslech jednotlivě. Tento text přiblížil filmy Valentina 

Orsiniho a Paola a Vittoria Tavianiových, a to v překladu textu italského marxistického kritika Guida 

Aristarca.358 

Orsiniho film Proklatci země (I dannati della terra, 1968) je didakticko-pedagogické dílo, které 

zobrazuje problémy třetího světa. Film chce demaskovat světový charakter násilí kapitalistického 

systému a identifikovat imperialismus jako zdroj jakékoliv formy zaostalosti a příčinu jejího trvání. 
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„Poukazuje i na chyby a omyly evropské levice, které spočívají v postrádání jednotné strategie  

a nezmohou se na jednotnou akci, zatímco imperialismus naopak postupuje koordinovaně a jednotně 

ve své strategii vykořisťování vyspělých i méně vyvinutých oblastí… jako příklad Afriky.“ 359 

Děj film Ve znamení štíra (Sotto il segno dello scorpione, 1969) bratrů Tavianiových, je plný 

symbolických a alegorických odkazů a narážek a odráží situaci, která se ustavičně opakuje v celých 

dějinách lidstva – konflikt mezi starými a novými generacemi, mezi skupinami, které udělaly revoluci 

a pak strnuly, mezi společnostmi, které chtějí posunovat historii dopředu.  Filmu jsou však vyčítány 

ideologické slabiny, neboť také potvrzuje hypotézu o nevyhnutelném toku dějin, o osudovosti, o tom, 

což neodpovídá požadavkům socialistické společnosti, která prosazuje myšlenku třídního boje  

a historického materialismu: „V tomto smyslu se jejich film vzdaluje, nezávisle na prohlášeních 

autorů, od té kultury, kterou chceme považovat za svou.“360 

Podivné vyšetřování (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970), film Elia 

Pietriho, se setkal s mimořádným úspěchem, psala Eva Hepnerová.361 Příběh má silný společensko-

politický náboj, jeho zpracování je umělecky náročné a přitom srozumitelné.  „Úspěch mého filmu, 

říká Elio Petri, vzbuzuje naději, že zítřek patří politickým filmům. Za předpokladu, že bude 

srozumitelný, jak tematicky, tak stylem, řeči.“ Film má dvě roviny, je aktem politické obžaloby  

a současně psychologickou analýzou patologicky poznamenaného člověka, kompenzujícího si pocit 

vlastní malosti autoritářstvím, zvůlí a zpupností. Jak se dočteme v článku, „uvedení filmu bylo 

ohroženo útoky pravice, která ve filmu spatřovala hanopis na veřejnou a státní moc.“ 362 

Giuseppe Ferrara, italský dokumentarista, natočil první celovečerní film Kámen v ústech na 

odvážné téma, kterým chtěl ukázat divákovi tvář mafie, její sociologické kořeny, její kapitalistickou 

strukturu a vztahy mezi organizovanou zločinností a vládnoucí třídou.  Producenti odmítali tento 

námět z obav, že budou problémy při natáčení na Sicílii, že distributoři nebudou chtít zakoupit film, 

že cenzura nepovolí uvedení. Ferrara založil spolu s přáteli produkční družstvo Cine 2000 a film se jim 

podařilo zrealizovat. „Průběh realizace tohoto filmu byl ukázkou boje, jaký musí svádět v Itálii tvůrce, 

který se staví proti proudu a nemá ještě natolik slavné jméno, aby si to mohl dovolit.“ Film 
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rekonstruuje proslulé zločiny, které v posledních letech pobouřily veřejné mínění Itálie – únosy, 

vraždy, pašování drog, špionáž – a vzbudil u italských diváků značnou pozornost. 363 

K filmu Případ Mattei, o jehož tématu se zmiňuji už v předešlé kapitole, cituji z textu jen další 

funkci filmu, kterou režisér Rosi svému filmu přisuzuje.  „Kromě záhadných okolností Matteiho smrti 

zajímá například italské diváky to, co bylo vždy zahaleno jistým tajemstvím: politika a mechanismus 

moci. Film v tomto případě plní informativní funkci. Je možné, že v jinde na světě, třeba i ve Spojených 

státech, plní tuto funkci tisk. Takový New York Times si může dovolit otisknout tajná státní akta, ale 

v Itálii – přes poctivé úsilí mnoha novinářů – hrají masový tisk a televize v podstatě roli 

dezinformátorů.“364 Rosi je jedním z marxisticky orientovaných italských tvůrců, kteří chápou 

marxismus jako jedinou metodu, která umožňuje pochopit rozpor mezi skutečností a silami, jež se 

tuto skutečnost pokoušejí zkreslovat. „Rosiho film zdaleka nelze označit jako ‚divácký‘, a přesto byl 

přijat obecenstvem stejně příznivě jako kritikou“, hodnotila Eva Hepnerová. 365  

Z dalších článků a textů na téma politických filmů, protože jich bylo opravdu hodně, jsem 

vybrala několik následující citace:  

Marco Bellocchio vzbudil pozornost originalitou nesporného tvůrčího talentu i zběsilostí 

s jakou útočil na veškeré uznávané hodnoty. Po již zmiňovaných filmech Pěsti v kapse a Čína je blízko, 

se v roce 1968 se přiklonil ke skupině, která se odštěpila od IKS a dala si název Jednota italských 

komunistů. V rámci činnosti pro tuto skupinu natočil epizodu Diskutujeme, diskutujeme, která je 

součástí kolektivního filmu Láska a zuřivost (Amore e rabbia, 1969) a další propagandistické filmy. 

V roce 1971 se vrátil k hranému filmu a natočil Ve jménu otce, což je kritika církevní instituce. V 

dalším filmu Aféra z titulní stránky/v texu ještě doslovně překládáno jako: Vyřiď netvora na první 

stránce (Sbatti il mostro in prima pagina, 1972) se zaměřuje téma korupce v tisku. „Marco 

Bellocchio se posledními filmy přiklonil k silnému proudu politických filmů, které si svou formou 

dokážou získat nejširší vrstvy diváků.“ Opět kladně hodnotila Eva Hepnerová jak film, tak jeho úspěch 

u publika.366   

Bernardo Bertolucci, je z generace tvůrců, kteří nastoupili počátkem 60. let. „Jeho 

myšlenkově i výrazově náročná tvorba je nedílnou součástí moderní kinematografie, ale zasahuje jen 
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poměrně úzkou vrstvu obecenstva“ napsal L. Oliva. V jeho filmech jako jsou Strategie pavouka (La 

Strategia del ragno, 1970) a Poslední tango v Paříži, „zaznívá kritický tón, namířený proti určitému 

společenskému prostředí proti některým morálním i jiným mýtům.“ 367  

Vittorio De Seta počátkem 60. let považován za velkou naději italského filmu prošel později 

intelektuální krizí a obrátil se komerčnímu filmu. „Rozkvět politického filmu probudil i tohoto 

nadaného tvůrce k nové aktivitě: Vittorio De Seta se vrátil ke svým angažovaným počátkům a ve filmu 

Deník učitele (Diario di un maestro,1973) hovoří o jednom z nejpalčivějších problémů současné Itálie – 

o školství. … O kontrastech mezi moderním světem a zatuchlým ovzduším, jež vládne na italských 

školách, o svévoli a inkompetenci učitelů, o pokrytecké  morálce, o zastaralých vyučovacích metodách. 

…o sociální nespravedlivosti a třídní politice, jež ovládá život dětí už od školních lavic.“ Eva Hepnerová 

psala o autorovi i filmu.  „Výsledkem je podle kritik pozoruhodné dílo, jehož uvedení na obrazovkách 

se stalo vítaným příspěvkem ke kampani za reformu školského systému.“ 368 

„Paolo a Vittorio Tavianinové nemají právě velkou odezvu u širší veřejnosti a tudíž ani 

výraznější komerční úspěchy svými filmy, které obohatily italskou kinematografii o nepopiratelné 

hodnoty.“ 369  Tak napsal úvodní hodnocení Ljubomír Oliva a z dalšího obsahu jeho článku vyznívá, že 

filmy těchto režisérů nesly levicové a pokrokové hodnoty, reflektovaly současné politické jevy, a to již 

jeden z prvních jejich filmů Muž na zabití (Un uomo da bruciare,1961), pozdější Rozvratníci (I 

Sovversivi, 1967) či Ve znamení štíra.  

Tvorbu Liny Wertmüllerové hodnotila Eva Hepnerová. Jak psala, její filmy získávaly u diváků 

ohlas, ale kritika (v Cannes 1972) jí vytýkala nezastřenou komerčnost díla. To se týkalo filmu 

Kovodělník Mimi, raněný ve své cti. U nového filmu Film o lásce a anarchii pak byla kladně hodnocena 

pokroková myšlenka filmu, „ale režisérka příliš těžila z malebnosti prostředí, do kterého děj filmu 

zasadila“. Opět názor festivalové kritiky v Cannes, v tomto případě roku 1973.370 

5.2.2. Články o osobnostech  

Gian Maria Volonté byl charakterizován v jednom ze sloupků jako bezesporu nejvýznamnější 

italský filmový herec té doby. Definovat, kdo je vlastně Volonté, se autorovi glosy jevilo nesnadné  

a tak citoval z italského týdeníku l’Espresso: „Pravý a jediný Volonté ostatně neexistuje,… z masa  
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a kostí, oblečený v proletářské košili, aktivní komunista, … když v obyčejném životě mluví, kouře jednu 

cigaretu za druhou, připomíná knihu. Samozřejmě knihu vydanou revolučním hnutím.“  Kromě jeho 

ideologického přesvědčení je chválen za profesní výkony. „Jeho filmové postavy jsou vytvořeny  

do posledního detailu – Volontého zvyk, osvojovat si především zdánlivě nepodstatné podrobnosti 

v chování postav, vychází z realistické tradice italského herectví 19. století. … Další významnou 

složkou jeho úspěchu je použití krajového nářečí, které má v Itálii daleko větší význam než v těch 

evropských zemích, jejichž kultura se vyvíjela jednotně. … Gian Maria Volonté má podstatně větší 

schopnost ‚připodobňování‘ než většina ostatních známých italských herců.“ Tak jej pro L’Espresso 

hodnotil Corrado Augias, italský novinář a spisovatel. 371  

Carmelo Bene byl považován za jakési enfant terrible italského filmu pro nezařaditelnost  

a neopakovatelnost jeho tvorby. Je tak charakterizován Evou Hepnerovou, ale i italskou kritikou, jako 

typický provokatér, jehož tvorbu však nelze odbýt jako cosi nesmyslného. „Je programový snob, 

narcisista, histrión, anarchista neuznávající žádné hodnoty, ba snad ani ideje anarchie… Svým 

zvláštním stylem diskredituje všechny posvátné hodnoty naší civilizace, jeho výsměch je však namířen 

nejen proti tradici, klasicismu, akademismu – se stejnou zarytostí se vrhá proti všem avantgardním 

směrům.“ A tak i jeho tvorba byť zajímavá a plná symbolů, je považována za určenou intelektuální 

elitě buržoazní společnosti a „nemůžeme ji pokládat za víc než za jeden z kuriózně paradoxních 

projevů jejího rozkladu.“ 372 

Liliana Cavaniová, vedle Liny Wertmüllerové, byla jediná žena, které se podařilo prosadit 

v italské kinematografii. Natáčela dokumentární filmy pro televizi, životopisné filmy, věnované 

velkým postavám italských kulturních dějin. Film, který vzbudil kontrastní soudy západní kritiky – 

Noční vrátný (Il Portiere di notte, 1974) je „podivný dvojsmyslný příběh lásky, či spíše jakési morbidní 

přitažlivosti mezi bývalým příslušníkem SS a mladou Židovkou, ve kterém autorka studuje vztah kat-

oběť, ovlivněna freudismem, ale také teoriemi o masové psychologii fašismu. Je pravda, že Cavaniová 

nám předkládá parabolu, nikoliv skutečný příběh.“373 Hepnerová citovala v článku též názory 

francouzského filmového kritika, který vyjádřil zneklidnění nad smyslem této paraboly, významem, 

oné lásky. Tím že se dala svést lákadlem snové paraboly o fašismu, zbavila Cavaniová svůj film 

historického kontextu, a proto kritika upozorňuje, že tato typická ukázka individualistické  
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a estetizující koncepce filmového díla, jež může diváka svádět k scestnému výkladu společenských 

jevů.“374 

Podrobnější esej Evy Hepnerové přehledně mapovala vývoj osobnosti a díla Luchina 

Viscontiho a snažila se postihnout kontinuitu jeho děl. Esej vypovídá o určujícím vlivu na jeho lidský  

i umělecký vývoj, kterým byl jeho původ. Visconti byl potomkem šlechty, jejíž kořeny sahají až do  

desátého století. Svět aristokracie jej už tehdy přitahoval i odpuzoval. V Paříži se seznámil s filmem, 

s francouzským realismem, poznal, že film může a má sloužit lidu a tam byly položeny základy jeho 

myšlení, na nichž se postupně vrstvily další kulturní vlivy. Tématem jeho děl je láska a smrt – „láska 

pro Viscontiho nikdy neznamená klidný a harmonický cit, je to vždy temná vášeň, ničivá. Jde ruku 

v ruce s rozkladem, se smrtí splývajíc v jedno“ … nikdy není svět smyslů líčen s vitální radostností 

erotismu, milostné opojení vidí tvůrce jako zoufalou křeč, jež není ničím jiným než předehrou  

ke konečné porážce člověka.“ Postavy jsou však ve Viscontiho dílech spjaty s historicko-společenským 

pozadím. Vždy vyrůstají z určité společenské situace, jsou takové, protože je tak utvářely určité 

podmínky „a právě ve vylíčení těchto podmínek uplatňuje Visconti své jedinečné realistické 

mistrovství“. 375   

Další odborná stať pak předkládá rozbor Viscontiho děl, z hlediska obrazu rodiny v jeho 

filmech. Jak stať uvádí, Visconti se zabýval rodinou a jejím významem při utváření člověka, ptal se  

po jejím smyslu, zkoumal rodinná pouta a jejich role, co znamenají pro život člověka. Proto se Eva 

Poláková pokusila izolovat toto „rodinné“ téma v jeho díle a podrobila je pozornějšímu zkoumání.376 

Někde slouží tvůrci rodina jako prostředek k zachycení sociálních problémů Itálie – Rocco  

a jeho bratři (Rocco e i suoi fratelli, 1960),v jiných filmech je rodina prostředkem i cílem vyprávění – 

Gepard, Soumrak bohů. Článek si všímá symboliky užívané k popisu rodiny a jejího úpadku. 

„Podstatné znaky rodiny dle Viscontiho: lpění na tradici, samozřejmost vlastnictví, rituální dodržování 

intimních rodinných zvyklostí – stolování, výletů, modliteb, podíl na řízení vesnice, města či státu,… 

Visconti připisuje právě aristokratické rodině ty nejlepší hodnoty, staví ji nad ostatní, spatřuje v ní 

předobraz lidské dokonalosti…“  Tato nostalgie je pochopitelná, vzhledem k jeho původu. „Dovede se 

ovšem dívat kriticky. Jako přesvědčený marxista dokáže vidět nevyhnutelnost konce své třídy a vidí jej 

velice realisticky. … Aristokracie, buržoazie i zemědělský proletariát a městský proletariát nevzbuzují  
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u Viscontiho žádné nadšení. Prvním se s nostalgií ale i ironií obdivuje, druhými opovrhuje, třetí lituje. 

Jeho filmy zpodobňují boj člověka se sebou samým.“ 377 

5.2.3. Články o italské kinematografii všeobecně, vývoj, přehledy sezón 

Názory osobností z filmového průmyslu na situaci v italské kinematografii přinesl článek, 

který zpracovala pro Film a dobu Eva Hepnerová. Čerpala materiály z italského měsíčníku Il Drama, 

který uspořádal v roce 1970 anketu na dané téma. Odpovídali producenti, filmoví pracovníci a filmoví 

kritici. Jejich názory se v mnohém shodovaly, především pokud šlo o konstatování příznaků 

nezdravého stavu italské kinematografie, ale také se v mnohém rozcházely, a to hlavně pokud šlo  

o míru zodpovědnosti těch, kdo ji tvoří. Hlediska se pochopitelně lišila podle politické orientace 

autorů příspěvků. Autorka vybrala odpovědi, které charakterizují různost pohledů a mínění, a zároveň 

se snažila omezit na jména, která českému divákovi mohla být známa a zároveň zaručovala seriózní 

přístup k věci. Osobnosti odpovídaly na otázku „Je italský film v krizi nebo ne?“ 378 

Jako kritický moment vývoje kinematografie, byla vyjádřena například tvůrčí krize: „Nemáme 

nové nápady. Film v době neorealismu byla potřeba, nyní je to povolání, obchod, výroba, … 

obecenstvo konzumuje všechno, ale chtějí víc.“  Nebo množství produkce: „Italský film byl vždy v krizi, 

vždy trpěl velikášstvím a snahou točit příliš mnoho filmů.“ Také rozpor mezi dvěma směry, kterými se 

vývoj ubíral a tlak na autory ze stran producentů, vliv cenzury:  „Ve filmu se dnes pracuje dvěma 

směry – směr běžné, komerční produkce a směr experimentální produkce. Prostor pro experimentální, 

revoluční film, který se nedal zotročit kapitalistickými schématy, je čím dál tím těsnější.“ – „Situace,  

ve které jsme se ocitli je zoufale bezvýchodná.  Výroby vyvíjí takový tlak na autory, že ten kdo nehodlá 

vytvořit produkt, který se hodí za výkladní skříň, a má předpoklady na výhodný odbyt, nemá možnost 

pracovat.“ – „Jedním z obludných jevů je cenzura. Bohužel cenzura je typický produkt buržoazní 

společnosti. Politika nezasahuje do filmu přímo, ale dává popud k autocenzuře pod záminkou obrany, 

ochrany.“ 379 

Ale byly i názory, které vyjadřovaly optimismus:  „Stále stačí vyjmenovat jména a díla hodná 

úcty či pozornosti, a tím dokázat, že náš film je dosud vynikající.“ – „Z ekonomického hlediska naopak 

mám dojem, že se daří italskému filmu docela dobře. Tento stav je důsledkem westernů, které 
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vydělaly producentům mnoho peněz. Žánr westernů teď nahradí jiný, nevím jaký, ale pochopitelně se 

najde zase něco nového, jako vždy.“ 380 

Jako velmi úspěšná je pak hodnocena italská kinematografie v článku, který informoval  

o festivalu v Cannes 1972. „Letošní ročník byl nové velké vítězství pro italskou kinematografii  

a potvrdil její převahu nad všemi současnými západoevropskými kinematografiemi.“ 381  Z tohoto 

hodnocení Eva Hepnerová vyjímá film Liny Wertmüllelrové, z již výše zmíněných důvodů.   

Z článku o Sympoziu sovětských a italských filmových tvůrců, které se konalo v roce 1972 již 

po čtvrté, se dočteme názory teoretika Alexandra Karaganova z listu Literarnaja gazeta, jak on 

představil čtenářům sovětský pohled na italskou kinematografii. Na sympoziu sovětští a italští 

režiséři a filmoví kritici hodnotili filmová díla a zaobírali se funkcí filmového umění v boji  

za demokratickou obrodu italské společnosti. 382   

 Karaganov ve svém textu citoval argument italského spisovatele Ugo Pirra: „Někdy nás 

sovětští soudruzi kritizují za příliš pesimistické zobrazení dělníků. Postavení dělníka v Itálii je ovšem 

otřesné. Umělec nemůže vyjadřovat optimismus, aniž zobrazí pravdu…“383 

Karaganov nepovažoval situaci v italské kinematografii za kritickou a vysoce hodnotil díla, 

v nichž spatřoval rozvíjení neorealistické tradice např. film Ettora Scoly Trevico-Turín (Trevico-Torino, 

viaggio nel Fiat-Nam, 1973) vyprávějící příběh chlapce, který přijíždí z venkova do Turína, aby se stal 

dělníkem závodu Fiat. „Jen jednou film jakoby zrazuje styl – mladík dokonale vyčerpaný prací, prchá 

z továrny. Scéna útěku je pojata v nadsázce, není to odchod z práce, ale hysterický útěk před 

příšerou… použití mnohovýznamové poetické metafory v dokumentárně autentickém filmu vybočuje 

ze stylu… film končí návratem hrdiny do továrny. Hrdina se vzpamatoval a vykročil zpátky. Nikoli 

kajícně, ale jako člověk, který dospěl a uvědomil si nutnost boje.“ 384   

Největší spory se vedlo o film Bernarda Bertolucciho Poslední tango v Paříži. Karaganov psal: 

„Film si klade za cíl ukázat prohnilost a amorálnost kapitalistické společnosti, … ale ve filmu se 
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projevuje až jakási posedlost sexem. Je těžké určit hranici, kde končí nutnost – vzhledem k záměru  

i ději – a kde začíná na buržoazním Západě módní pornografie, vypočítaná pouze na trh…“385 

Výše uvedené citace vystihují, názor sovětského ideologa na to, jaký film, je ten správný pro 

obrodu společnosti.  

Filmové tvorbě a distribuci v Itálii se věnovaly i další texty.  Glosa o iniciativě filmové komise 

kulturní sekce Italské komunistické strany, která se prostřednictvím tisku obracela k veřejnosti  

i k politickým organizacím a „vyzývala k boji filmaře, odbory, pracující jednotlivých filmových obor, 

kulturní organizace a všechny, kdo mají zájem na tom, aby se italské kinematografii zabezpečily nejen 

klidné podmínky ale i předpoklady pro dosažení náročných kulturních občanských a demokratických 

cílů.“386 Důvodem k takové iniciativě byla převládající nízká úroveň běžné produkce, vzhledem k tomu, 

že státní filmový sektor neplnil svůj úkol – podporovat hodnotnou kinematografii. 

Kritiku na italskou distribuci obsahovala i glosa Ljubomíra Olivy, která komentuje statistiku 

filmových premiér v Itálii. Například sezóna 1972–1973 měla 530 premiér. „Nezasvěcený čtenář může 

nabýt dojmu, že italský divák je tom dobře … pohříchu klamné zdání. Mnoho filmů je laciný brak, jsou 

to většinou laciné a mizerné imitace komerčně úspěšných vzorů.“ Mnoho hodnotných filmů se dostalo 

do kin jen okrajově, případně vůbec. „Italští diváci mají pranepatrnou možnost zhlédnout vynikající 

ukázky například maďarské, kanadské, sovětské kinematografie…“387 

Vývojem současné italské kinematografie se zabývala Eva Hepnerová v rozsáhlé stati,  

ve které se zaměřila na vývoj od kontestace k politickému filmu.388  

V textu nalezneme vysvětlení pojmu „kontestace“ – slovo, které se často užívalo v souvislosti 

s revolučním hnutím mladých Italů, studentů i filmařů, slovo, které naši publicisté převzali. 

Kontestace – z latinského contestare „ověřovat si něco“, vnikl novotvar „kontestor“  a význam slova 

se posunul na „protest“. A tak byla kontestace kolem roku 1968 všeobecně chápána.“ 

Kontestace, která koncem 60. let přerostla do živelné vlny studentských bojů, však neměla, 

dostatečnou ideologickou výzbroj. Nedostatek pozitivních perspektiv, jimiž by revoltující studenti 

nahradili to, co odmítali, nedostatek opravdového spojení s dělnickou třídou, vyústil v četné projevy 

                                                      

385
 tamtéž 

386
 OLIVA, Ljubomír. Italská filmová tvorba. Film a doba. 1974, roč. 20, č. 1, s. 7–8. 

387
 OLIVA, Ljubomír. Glosa 10. Italská distribuce. Film a doba.  1974, roč. 20, č. 1, s. 44.  

388
 HEPNEROVÁ, Eva. Od kontestace k politickému filmu. Film a doba. 1973, roč. 19, č. 3, s. 135–145. 



 

91 

 

agnostické skepse, radikalismus a levičáctví.  To se vše odráží ve filmech: raná díla Pasoiniho, prvotina 

Marca Bellocchia (Pěsti v kapse) a dalších: Salvatore Sampieri, Andrea Frezzo  (Divoká kočka, 1967), 

Gian Vittorio Baldi (Pal!, 1968). „Ve filmech je znát pocit úzkosti, zhnusení, boření mýtů, tabu… ale bez 

jakékoliv ideologické koncepce a pozitivního programu.“ 389  

Eva Hepnerová se dále zaměřovala na díla tvůrců, kteří stejně znepokojeni se stavem 

společnosti dokázali vyjádřit seriózní kritiku a konkrétní rozbor společenských problémů. Jmenovala 

již v přechozích kapitolách uvedené politické filmy bratrů Tavianiových, Elia Petriho, Francesca Rosiho 

a dalších. Tyto filmy hodnotila jako adresné v odhalování zla, struktur mocenského aparátu  

a podobných jevů. V článku se pak věnovala jmenovitě dalším dílům a režisérům, kteří jsou již výše 

uváděni.  

Upřesnila také pohled na politické filmy a hodnotila jejich přínos obecně. Podobně jako již 

výše zmíněný Ljubomír Oliva pro Kino, i Hepnerová charakterizuje pojem politického filmu, který,  

i dle jejího konstatování, je široký a jeho náměty i formy jsou mnohotvárné. Hepnerová 

upozorňovala, že „ne všechny filmy, které se řadí k politickému filmu, obstojí při uplatnění náročných 

ideových a uměleckých kritérií. Ne všichni tvůrci, rozhořčení stavem italské společnosti, jsou spjati 

s Komunistickou stranou Itálie. To však neznamená, že bychom měli jejich dílo odmítat jako 

nepokrokové, ale na druhé straně bychom si ovšem k němu měli zachovat kritický poměr, přijímat je 

především jako svědectví o rozkladu buržoazní společnosti. Filmové dílo, které je v rukou poctivých 

pokrokových umělců vysoce účinnou politickou zbraní, se v rukou méně angažovaných – a méně 

schopných - režisérů může snadno stát v nejlepším případě satirickým křivým zrcadlem, nastaveným 

reálným problémům. V horších případech pak jsou tyto reálné problémy pak jen záminkou 

k senzačním kriminálním nebo erotickým příběhům.390  

Italský politický film hodnotí kladně z důvodu, že se přiklání k realistickému ztvárnění 

skutečnosti a pro jeho srozumitelnost. „Zatímco původním záměrem kontestátorských filmů bylo 

šokovat diváka, se zvýšenou myšlenkovou náročností, pocítili tvůrci potřebu formulovat tuto výpověď 

tak, aby byla srozumitelná nejen intelektuální elitě, ale i lidovému divákovi, k němuž se chtějí 

obracet.“ 391 
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5.2.4. Odborné teoretické statě o filmu. 

Rozsáhlý text se věnoval tématu neorealismu ve vztahu k současnosti. Film a doba jej 

převzala ze sovětského časopisu Iskusstvo kino č. 3/1972.392  

 „Dnes v podmínkách zostřeného ideologického boje, je více než vhodné připomenout si osudy 

tohoto výrazného projevu italské kinematografie.“ Baskakov, zdůrazňuje souvislosti neorealismu se 

sovětským filmem a s komunisty. Na římské filmové škole, kde studovali budoucí zakladatelé 

neorealismu ještě za fašismu, přednášel komunista Umberto Barbaro, který dobře znal sovětskou 

realistickou kinematografii. „Nikoli náhodou mnozí z příslušníků neorealistického hnutí byli komunisty. 

Jiní alespoň volili komunistickou stranu… toto sepětí s komunistickou ideologií obohacovalo 

neorealismus jako novátorský a v podstatě revoluční proud. Ačkoli mezi neorealisty byli i nekomunisté 

a dokonce i lidé, vzdálení marxleninismu, i oni tehdy odráželi duchovní výboj národa, který zúčtoval 

s fašismem, morálku a mravní sílu lidí, odmítajících úpadkovou morálku vládnoucích tříd.“ 393 

V polovině 50. let, kdy neorealismus již ztratil svou pozici, se začaly hledat příčiny. Názory 

italské a sovětské filmové vědy se na příčině konce neorealismu rozcházely. Italský názor říkal, že se 

neorealistické filmy přestaly točit z vnějších příčin, jako byl nátlak hollywoodských filmových 

společností, zvůle klerikální a státní cenzury, nedostatek prostředků národních producentů apod. 

Sovětský názor byl, že se změnila vlastní realita země, sociální revoluce, po níž volali neorealisté, se 

neuskutečnila, společnost se zkonsolidovala, vytvořily se podmínky pro „normální“ buržoazní život, 

v němž neorealismus musel chřadnout.  

„V podmínkách buržoazní společnosti ještě nikdy jiní umělci – tak jako neorealisté – nedosáhli 

takové míry pravdy a průkazné sociální analýzy.“  Proto se přikládal, dle Baskakova, význam nově 

natočeným politickým filmům v Itálii, které průkazně navazovaly na tradici neorealismu. Znamená to, 

„že řeka pokrokového italského umění nevyschla. Natáčí se občansky a politicky vyhrocený film.“ 394 

Text končí ideologickou vizí: „Reálná fakta nasvědčují, že ve světovém filmovém umění se 

budou upevňovat pokrokové tendence… mnozí nadaní umělci teprve hledají východisko z duchovní 
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krize, se nakonec vymaní ze zajetí reakčních buržoazních idejí, z tenat dekadence a individualismu.  

I v tom je nutno vidět další důkaz nevyčerpatelné síly a energie neorealismu.“ 395 

V jiné z odborných teoretických statí přeložila Eva Hepnerová kritické názory Pia Baldelliho, 

profesora dějin filmu a filmové kritiky na univerzitě v Cagliari.396 V  kruzích italské levicové inteligence 

byl pokládán za jednoho z nejzasvěcenějších znalců problematiky masových sdělovacích prostředků 

 a sociologických aspektů filmové tvorby a filmového průmyslu. Stať přibližovala obsahy jeho knih 

vydaných na tato témata. 

 Zabýval se vztahem mezi kulturou a politikou, věnoval se televizi, divadlu, filmu.  

Na příkladech několika filmů demaskuje falešnou angažovanost děl určených ve skutečnosti 

k odvádění obecenstva od pravých problémů a svádějících ke konformismu: pseudohodnoty  

v komediích Alberta Sordiho, Viscontiho Hvězdách Velkého vozu, manýrismus ve Felliniho Julii. 

Baldelli ve své knize analyzuje současnou národní situaci a z pozice marxismu nesmlouvavě odhaluje 

vedle pravé tváře oficiální kultury Západu i neschopnost a bezradnost levicových intelektuálů.  Článek 

je i anotací na jeho knihu Dvojtvářný film (Cinema dell’ambiguitá, 1969), která je kritickou analýzou 

tvorby Roberta Rosselliniho, Vittoria De Sicy,  Cesara Zavattiniho a Federica Felliniho. Na základě 

znalosti filmů, dokumentačního materiálu a historických pramenů vytvořil portréty „otců 

neorealismu a „otce subjektivismu“. K dílům vybraných tvůrců se snažil přistupovat bez předpojatosti 

ovlivněné ideovými a politickými názory, pokoušel se o důkladný rozbor minulosti i současné tvorby 

 a procesu, který Rosselliniho dovedl on neorealismu a ž k naučné tvorbě, De Sicu ke komerční 

tvorbě. 

6. Srovnání výsledků analýz  

V souvislosti s italskou filmovou tvorbou se ve sledovaných časopisech ve zvoleném období 

setkáváme s různými filmovými žánry. Tím, jak časopisy informovaly o italských filmech, jejich 

námětech, o filmových tvůrcích i o vývoji italské kinematografie, vytvářely pro českého čtenáře 

představu o jejich podobě, funkci a významu. Můžeme se dočíst, že italské filmy vznikaly jako umění, 

s cílem diváky obohatit či pobavit, ale také jako prostředek sociální kritiky i jako nástroj politického 

boje, vznikaly tedy i angažované filmy, které chtěly informovat, donutit k přemýšlení nebo i šokovat. 

Převážná většina filmů z italské produkce, vznikla jen jako komerční produkt, určený ke generování 

zisku. Těm sledovaný tisk příliš pozornosti nevěnoval, pouze občas se objevila kritická zmínka o jejich 
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nadprodukci. Naopak se tisk soustřeďoval na filmy s tématy, která odkazovala k realitě italské 

společnosti, ke společenskému a politickému uspořádání v zemi. 

Autoři článků se snažili odhalovat záměry italských tvůrců, interpretovat myšlenky jejich 

filmů, které doplňovali vlastním hodnocením či recenzí. Stejně tak byly uveřejňovány vybrané 

komentáře a články ze zahraničního tisku, zpracované pro československý tisk (přeložené do češtiny  

a někdy opět doplněny hodnocením). Články o filmových osobnostech přinášely pohled 

československých kritiků na umělce italské kinematografie, též zprostředkovávaly pro našeho čtenáře 

názory italských umělců a tvůrců na italský film a italskou kinematografii obecně. Především pak 

odborné statě filmových kritiků a profesionálů filmového umění poskytovaly odbornější vhled do 

problematiky italského filmu.  

6.1. 1965–1969 

Články v tomto období týkající se témat filmů, akcentovaly a souhlasně prezentovaly filmy, 

které se kriticky stavěly vůči kapitalistické společnosti a poukazovaly na sociální rozpory, které 

zobrazovaly úpadek buržoazní rodiny, nebo na satiricky laděné filmy ironizující italské manželské 

soužití, založené na zastaralých tradicích a rodinném právu. Zdůrazňován byl význam antifašistických 

filmů. V této době, kdy se mezi filmaři vedly diskuze, zda je téma odsouzení fašismu stále aktuální, 

články zdůrazňovaly jeho vážné poslání a stálou naléhavost. Autoři hodnotili tuto tématiku kladně, 

stejně jako filmy na téma pracujícího lidu, dělnické třídy a marxistických idejí.  

V uvolněných letech 1967–68, dostávaly prostor různé názory. Například k filmu, který se 

zabývá tématem třídních a politických rozporů byla citována kritika i ze západoněmeckého tisku, 

která byla protichůdná s názory italského komunistického periodika. V textech se objevila i kritika 

obrácená proti jevům v socialistické společnosti. Například v textu mohl zaznít názor, že tématika 

„soudruhů“ byla v Československu v 50. letech zdiskreditována, jinde bylo poukázáno na rozdílnou 

úroveň skutečného života a na úroveň kvality filmových komedií v západních a východních zemích. 

Kritika zazněla i vůči osobám v československé filmové distribuci. V souvislosti s filmem, zobrazujícím 

revoltující italskou mládež se objevila kritika nejen k fašismu, ale i odsouzení obdivu ke komunismu 

čínského stylu. Pozitivně byly hodnoceny filmy odrážející krizi komunistických ideálů i filmy o ztrátě 

iluzí na základě stalinských represí. V souvislosti s nimi nalezneme příměr i k českým filmům na stejné 

téma. Odkaz na filmy, které pak v době normalizace byly zakázány. 

Velmi kladně byly hodnoceny umělecké filmy. V recenzích takových děl je často využíváno 

superlativů jako „mistrovské dílo“, „monumentální dílo“, „strhující sugestivní výtvarná forma“, 
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„mistrně řemeslná režie“… Tak jsou hodnocena převážně díla neorealismu, z modernějších pak 

především filmy Felliniho, Viscontiho, Antonioniho. Také některé komedie měly kladné hodnocení  

za provedení a úroveň humoru. I přes všeobecnou kritiku socialistického tisku vůči komerčnímu filmu, 

jsou některé filmy tohoto druhu hodnoceny kladně. (De Sica – své komerční filmy dělá velmi dobře, 

italské westerny jsou komerčně úspěšné). Z textů je možné odvodit, že právě komedie i filmy 

komerčně úspěšné v Itálii měly úspěch a vyšší návštěvnost v československých kinech. Lze tak 

usuzovat i z označení takových filmů v článcích za filmy „divácké“. Filmoví publicisté ve sledovaném 

tisku hodnotí uměleckou úroveň nových italských filmů často v porovnání s vysokou úrovní, které 

italská kinematografie dosáhla v období filmového neorealismu. I přes zmiňovanou tvůrčí krizi  

a odsuzování italsko-amerických velkoprodukcí zároveň přiznávají, že takto vytvořená díla mají velký 

komerční úspěch.  

Z mnoha textů tohoto období se dočteme o návštěvách významných italských filmových 

osobností V Československu, jejichž setkání s československými filmaři bylo vždy hodnoceno jako 

velmi přínosné. Nejpočetnější byly články o filmových festivalech, které by svým rozsahem vydaly  

na samostatnou práci, jiné články se pak konkrétně věnovaly probíhající či plánované spolupráci mezi 

československými a italskými tvůrci. Významný podíl měl na takové spolupráci producent Carlo Ponti, 

který spolupracoval například s naším režisérem Milošem Formanem.  

6.2. 1970–1975 

Sociálně kritické filmy, téma dělnického hnutí, obžaloby fašismu zůstávaly i nadále aktuální 

v článcích počátku 70. let. Nejčastějším tématem textů se stal angažovaný a sociálně-politický film, 

kritizující poměry v neokapitalistické Itálii. Optimisticky vyznívaly články o revolučním nadšení, 

studentských bouřích a odborářských bojích, coby o nových impulzech pro italské tvůrce. Články  

o politickém filmu a jeho významu byly obsáhlé a s podrobným hodnocením. Pokud v nějakém filmu 

byly nalezeny ideologické slabiny (z pohledu marxismu či socialismu), bylo na ně upozorněno.  

Kritický tón měly i nadále články o americkém vlivu, který byl viněn za tvůrčí krizi italského 

filmu. Najdeme i kratší kritické texty, které se týkaly filmového braku, jak byly označovány 

nepovedené filmy snažící se napodobit úspěšná díla. Takových textů bylo velmi málo a mají kritický  

a odsuzující, případně varovný tón.  

Často se psalo o italských komediích, které zůstávaly v oblibě u československých diváků. 

V případě kdy se v nich objevilo téma, nepohodlné socialistické ideologii, bylo patřičně zpracováno. 

Například u filmu, na téma emigrace, byl tento jev vysvětlen s důrazným odsouzením. I v pochvalné 
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kritice na umělecké Feliniho dílo, je upozorněno na materiální a mystické zobrazení světa, se kterým 

socialistická společnost nemohla souhlasit.  

Články o osobnostech zdůrazňují jejich uvědomělé chování, pracovitost, spořádanost, 

odpovědnost vůči divákům, jsou vyzdvihováni ti, kteří se věnují angažovaným dílům, nebo kteří mají 

marxistické smýšlení.  

Mezi odbornými texty byly čtenářům často předkládány myšlenky sovětských filmových 

kritiků, například o neorealismu ve vztahu k současnosti nebo jejich názory na italskou kinematografii 

a její význam pro obrodu národa.  

Závěr 

Práce si kladla za cíl analyzovat a zhodnotit, jaké filmové žánry a jaká témata italské filmové 

tvorby se objevovala v československé distribuci, jak o nich informovala, a jak je hodnotila čs. filmová 

periodika.  

Na první otázku odpovídají především analyzované články časopisu Kino. Toto periodikum se 

věnovalo hlavně filmům, které byly uvedeny v československých kinech. Film a doba se také zabýval 

některými z těchto filmů, ale navíc přinášel texty o dalších dílech, které se do naší distribuce 

nedostaly, ale byly zajímavé tématem, zpracováním nebo celkovým přínosem pro světovou 

kinematografii. Volba těchto dvou periodik poskytla dostatečné množství analyzovaného materiálu, 

vzájemně se doplňovaly svým zaměřením na laickou i odbornou veřejnost. Jak byly italské filmy 

hodnoceny, popisuji a cituji v komentářích přímo u analyzovaných textů a souhrnně pak 

v závěrečném srovnání.  

Jak uvádím v teoretické části věnující se společenskému a politickému prostředí, přelomový 

rok 1968 a následné normalizační období způsobily utužení totalitního režimu a personální změny  

ve vedení uvedených časopisů. Při četbě periodik a sběru článků k analýze jsem zjistila, že se tyto 

změny velmi zřetelně projevily na celkovém obsahu časopisů. Konkrétně, že se začalo objevovat 

mnohem více ideologických textů, komentářů a ideologických proslovů. V Kině je tato změna zřetelná 

od roku 1971, ve Filmu a době od zářijového čísla 1970. Tato změna se projevila i na hodnocení 

italského filmu, jak uvádím ve srovnání výsledků analýz. V normalizačním období byly recenze filmů 

ovlivněny silněji z hlediska socialistické ideologie, a to i v odborných článcích, které přinášel Film  

a doba. Oproti předchozímu volnějšímu období, byly často a především optimisticky zmiňovány 

myšlenky marxismu, ať již  nalezené v tématech filmů nebo v aktivitách italských tvůrců a umělců. 
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Statě ze zahraničního tisku pocházely v normalizačním období převážně od italských autorů 

s marxistickým smýšlením nebo autorů sovětských, kteří se vyjadřovali k obsahu a úrovni italské 

kinematografie. Hodnocení umělecké úrovně filmů zůstávalo stejné, filmoví publicisté po celé 

sledované období stavěli proti sobě náročná, angažovaná a umělecká díla a komerční filmy 

zábavnějšího charakteru.  

Mezi filmové žánry v distribuci našich kin patřila nejčastěji dramata, v druhé polovině 

šedesátých let se zaměřením sociálně-kritickým, antifašistickým, v době normalizace pak politicko-

kritickým. Ze zábavného žánru pak nejvíce satirické komedie a v 70. letech se objevily i westerny. 

Z článků je odvoditelné, že největší úspěch měly u diváků italské komedie, i u československých 

diváků byl zájem o komerční filmy a westerny, zatímco vážná díla měla nižší návštěvnost. 

Analýza článků z uvedených periodik mi kromě zodpovězení položených otázek poskytla  

i zajímavý pohled nejen do filmového prostředí, ale též do společenské a politické situace v Itálii 

z přelomu 60. – 70. let. Články je nutno čist kriticky vzhledem k tomu, že jsou zatíženy socialistickou 

ideologií, odpovídající době svého vzniku.  

Summary 

This diploma thesis focuses on Italian cinematography and its image in Czechoslovak film 

periodicals in the years 1965–1975. The reason for choosing this time period is the year 1968, when 

the democratization process in Czechoslovakia, which started in the second half of the 1960’s, was 

repressed by communist forces using the army power of five Warsaw pact countries. The next social 

and political evolution was led by the communist party, which followed Soviet instructions.  These 

years were revolutionary also in Italy. The young neo-Marxist people were trying to change their 

society according to their ideology, but Italy maintained its political pluralism, with a right oriented 

party in government. Characteristicsof this decade in both countries concentrates on 

cinematography and in Czechoslovakia also on print media and the system of films distribution  

The analytical part of this thesis uses qualitative methods to examine the contents of articles 

in periodicals Kino and Film a doba. Kino was a popular film magazine, oriented to all film fans and to 

the general public. Film a doba was oriented more towards film professionals, presenting also 

philosophical and theoretical essays or professional views on film art. The way periodicals informed 

about Italian films, filmmakers, actors and cinematography in general, created for the Czechoslovak 

readers an idea of the form, function and meaning of these films and also about Italian society itself.  

It also revealed that political or business forces often influenced film production. The research 
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concentrates on the presentation of Italian movies of different genres and styles. It reviews the work 

of filmmakers and actors, presents and explains the meanings of the films, the main ideas and how 

they were described by film publicists. Art films were highly rated, especially the works of Fellini, 

Antonioni and Visconti, also committed and political films with social criticism, condemning  

the capitalist society, displaying the decay of bourgeois family, and on the other side, films 

supporting the working class with Marxist ideology. Also the importance of anti-fascist movies was 

accented.  Most of the articles and detailed essays were devoted to these types of films. The texts 

describing the Italian cinema in general revealed that the largest share of the Italian productions was 

made by films created as commercial products in order to generate the profit - most of them ranked 

as films of poor quality. The most popular among the audience were comedies or dramatic movies 

with commercial elements. Some of the comedies had the positive reviews for the film processing 

and the high level of humor. Despite widespread criticism of the socialist press against commercial 

films, there were some commercial movies, those made by acclaimed directors, that were evaluated 

positively. 

The conclusion of this thesis summarizes the results of the analysis in the context  

of the political situation in Czechoslovakia and compares the period of the second half of the 1960’s 

and the first half of the 1970’s. In the 1960’ space was given to different opinions, also the critics 

from western print were presented. Cooperation between the Czechoslovaks and the Italians was 

highlighted and judged as very beneficial. In the 1970’s, in the period called “normalization” is  

in the texts noticeable, that the reviews were based on socialist ideology. Also articles taken from  

the foreign press were mostly those, written by left oriented Italians or Soviet authors.  

The analysis of the texts offers an interesting insight into Italian cinematography and also 

Italian society of the period 1965 – 1975.  
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