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kinematografi i a jej ich transformace ve fi lmu Zkrocená hora.

N ásrrojc : Na zá k l a dě kvalitativní sémiotické analýzy stanovím znaky, které jsou prototypick é
pro postavu kovboje a homosexuála v d ěji n á ch americké kinematografie. Konkrétním rozborem
znakových sys t é m ů ve Zkrocené h o ř e se pokusím stanovit základní rysy transformace jednoho
mýtu v druhý a pravidlaj ejich mediální symbiózy.
Hypotézy: Od samých p o č átk ů kinematografie byl kovboj jednou z postav, které reprezentovaly
maskulinní princip. Tuto postavu m ů ž em e v i dě t bu ď jako transformaci archetypu nebo jako
ko no t a č n í ře t ěze c . který vyústil v m ýtus použitelný v éře něm é ho fi lmu . Postava kovboje osídlila
mediální diskurs a byla un i v e rzál n ě používána v re kl am ě i jinde.
V šedesát ých a sedmdesátých letech stej ný diskurs prezentoval homosexuály jako osoby
b uď s m ě š n é. devianty nebo vrahy naka žen é virem HIV. Ke zm ě n ě došlo b ěh em devades át ýc h
let. v nichž se postava homosexuála ve filmu stala žádoucí. Homosexuál byl v té době
mytologizován jak o n ěkd o . kdo má styl. vkus. peníze a mnoho p ř átel .
V první deká d ě nového tisíciletí došlo k jedin e čn é symbióze mýtu kovboje a hornosexu ála
ve fi lmu Brokeback Mountain (Zkrocená hora). Tento film zaznamenal ve s vět ě u di v á k ů i k rit i k ů
velký ohlas a za ř ad i l se mezi mainstrearn ové trháky roku 2005.
Z mě n i lo se zobrazení h om os e x u ál ů na p l átn ě ? K če m u v této oblasti dos pě lo první
desetiletí nového století? Jak se na muže. kterým se líbí muži. dívá kinematografie dnes? V ytvoř i l
se nov ý m ýtu s homosexuála? Jaký? Na tyto otázky se budu snažit o d pově dět pomocí kvalitativní
sémiotické analýzy filmu Zkrocená hora.
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1. Úvod
Homosexuální kovboj - term ín, s nimž se americká kinematografie p řed
natočením filmu Zkrocená hora v pravém slova smyslu j eště nesetkala. Kovbojská

postava se jako jedna z nejoblíben ěj š ích v americké kinematografii n ěj a ký m
zp ů so be m vyvíjela. Do filmu vstoupil kovboj už jako hrdina, který byl typický

kovbojským kloboukem, schopností ovládat své emoce stej ně do bře jako pistoli , který
se neobával zabíjet ani chránit zranitelné lidi, zejména ženy a dět i. Homosexuální
postava na druhou stranu v za čá tc í c h filmu vstupovala na st ř íbrn é plátno jaksi
pokradmu, pozvolna a skrytě. Prvních sedm desetiletí dvacátého století byla
v amerických i jiných filmech tabuizovaná . Vývojem si prošla postupně a jako
vyvinutý hrdina se gay na plátna kin dostal relativně nedávno. Nicméně , i když měli
kovbojové a homosexuálové rozdílné startovací pozice, najdeme jejich zástupce ve
všech obdobích vývoje amerického filmu. Každá z nich zažila (nebo zažívá) sv ůj
vrchol v jiném období, a až ve snímku Zkrocená hora z roku 2005 se pak tyto postavy
otevřeně

setkaly.

Spojení kovboje a gaye v jednom filmu inspirovalo také vznik této práce.

Zaměřil

jsem se v ní na to, jakým způsobem syntéza těchto dvou filmových charakterů ovlivní
jejich vlastní podobu . Zda se do mytologického zobrazení jednoho z nich dostávají
prvky toho druhého, nebo zda vůbec film Zkrocená hora odkazuje použitím shodných
zn a k ů

na předchůdce ve westernech nebo filmech s homosexuálními postavami.

Postupoval jsem v několika krocích. Nejdříve jsem si na základě odborných
publikací rozebírajících kovbojské filmy a kovbojské postavy vytvořil seznam
westernů, které jsou vhodnými zástupci imanentního vývoje charakteru kovbojů .
Předpokládal

jsem, že rysy v těchto snímcích na sebe v rámci tohoto vývoje navazují.

Stejným způsobem jsem poté postupoval v případě homosexuálních postav. Ty jsou
přitom

ve výjimečné situaci. Až do konce šedesátých let se totiž v mainstreamových

amerických filmech nemohly kvůli cenzuře objevovat, a proto jsou tyto postavy buď
skryté, nebo na homosexualitu odkazují prototypickými znaky gay chování. Na
každém stupni vývoje u jednotlivých zástupců pak nacházíme společné rysy
s předchozím obdobím, ale také samozřejmě nové charakteristiky a také dřívější
charakteristiky, které byly opuštěny.

1

Vych ázel jsem p řitom z teorie imanentního vývoje, jenž je charakteristický pro
ruský řo rrna l is rn us.' Na n ěj navazovala řada literárních vědců . V první polovině
minulého století se mezi ně zařa dil také český literární věd ec Felix Vodička.
Nahlížíme-Ii na film jako na literární text, který se podle Vodičky objektivně vyvíjí,
m ů žeme nalé zt určité tendence . Na námitku, že bychom samotným výběrem

zkoumaných zá stu pců mohli spolu vytvá řet cíl vědecké ho zkoumání, odpovědě l : "Pro
rozvoj imanentn ího vývoje literárního je dů leži té znáti tendence tohoto vývoje .
Jednotlivá díla mohou tyto tendence tlumo čit ." Výbě rfilm ů , na nichž jsem
prezentoval imanentní vývoj daných postav, jsem neprovedl náhodn ě. Tak ja k
Vladimir Propp píše: "Jestliže však materiál m ů že být omezen co do kvantity,
neznamená to, že si ho badatel m ů že vybrat podle vlastního uvážení. Výb ěr musí být

řízen vnějšími činiteli. " 3
Výběr filmů se proto v této práci řídí pokaždé nejméně dvěm a publikacemi, které

se vývojem kovbojských a homosexuálních postav zabývaj í podrobn ě . Pro westerny
jsou to díla Stanleyho Corkina Cowboys as Cold Warriors a Patricka McGee From
Shane to KiII Bill. Homosexuálními postavami se nejpodrobněji zabývá kniha Vita

Russa The Celluloid Closet a poté Larryho Grosse Up From Invisibility.

Doplňují

je i

další odborné publikace, jako například sborník text ů Thomase Waugha The Fruit
Machine.

V analytické
vyčlenil tři

části

jsem se zabýval samotným snímkem Zkrocená hora. Z

n ěj

jsem

základní kategorie znaků - hudební, obrazové a mluveného slova.

V těchto třech kategoriích jsem poté hledal indexy, ikony a symboly. Podrobnějším
rozborem takto získaných zn a ků jsem popsal konotační řetě zce" použité ve filmu,
dále pak odkazy na imanentní vývoj kovbojských filmů a filmů s homosexuálními
postavami a neopomněl jsem vyjmenovat rysy, které se ve filmu, zejména z hlediska
kovbojské postavy, objevují poprvé.

Šklovskij (2003: 252) a Pavelka - Pospíšil (1993: 171)
Tureček (2004: 12)
3 Propp (1999 : 29)
4 Konotace odkazuje na kulturní významy, které se p řipojují ke slov ům (a dalším formám komunik ace) .
Konotace slov zahrnují symbolické, historické a emocionální prvky s nimi spojené. (Berger 1998: 13 14)
1

2
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2. Mýtus kovboje
"Co se týče mého názoru , Am eričani nemají k ro mě western ů a jazzu žádné
původní umění."

Clint Eastwood

2.1. Imanentní vývoj kovbojských postav v americké kinematografii
Kovbojové. Jsou osamocení, nezkrotní , drsní , mají pevné zásady, umí bojovat.
Jedná se o bílé, silné a heterosexuální muže, kteří osobní nebo společenské
problémy řeší a vyřeší násilím. Alespoň to by se nám mohlo zdát. Ale je vůbec
možné, aby za více než sto let klnematoqrafíe'' (ve jejich ž téměř žádném období
westerny nechyběly) mohla být postava honáka nebo podmanitele divoké ze m ě
jednoznačná?

Analytici kovbojských filmů, jako je například Stanley Corkin nebo Patrick McGee,
zastávají také názor, že postava kovboje symbolizuje tradiční americký
individualismus. Westerny a filmy s kovbojskou tématikou užívají jako motiv
historické události, zejména pak občanskou válku v okrese Johnson v americkém

státě Wyoming z roku 1892, a často odrážejí dobu, ve které vznikaly."
Ačkoli

v první polovině dvacátého století vznikly stovky němých i ozvučených

kovbojských filmů, za zlatou éru westernu je považováno období od třicátých do
padesátých let. Několik výjimek přesahuje až do let sedmdesátých. Ve třicátých
letech dominoval v americké kinematografii žánr gangsterských filmů. V té době byl
už plně zakotven mýtus kovboje jako silného muže , který do divoké země (obývané
Indiány) přináší řád, respektive přináší zákon do divoce vznikajících osad . Ve

třicátých letech vzniklo jen sedm velkoprodukčních western ů .' Od roku 1947 do roku
1950 westerny tvořily 30 procent hollywoodské výroby. V šedesátých letech už to
byla pouhá polovina a v roce 1962 skončil nebývalý rozkvět kovbojského říhnu." V té
době taky nejslavnější režiséry westernů Johna Forda a Johna Sturgese vystřídali

jiní, kteří v tomto žánru zastávali daleko ironičtější a sebekritičtější přístup . John Ford
mimochodem natočil stovky kovbojských filmů. Vypráví se o něm dokonce legenda,

5
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7

8

Danesi (2002: 107)
McGee (2007 : 2) a Corkin (2004: 3)
Corkin (2004: 2). Autor používá pro filmy s velkým rozpočtem výraz "A-picture".
Corkin (2004: 3)

3

že se v roce 1950 na výboru reži sé rů představi l slovy "Mé jméno je John Ford. Dě l ám

westerny . "
Pro popis imanentního vývoje kovbojské postavy v americké kinematografii použiji
v této práci 21 filmů včetně analyzovan é Zkrocené hory . Jejich výbě r vznikl výběre m
nejdůležitějších zástupců, jež zm i ň uj í shodně oba citovaní a utoři - Stanley Corkin

v knize z roku 2004 Cowboys as Cold Warriors (Kovbojové jako studení vál ečníci) a
Patrick McGee ve studii vydané v roce 2007 From Shane to KiII Bill (Od Shan a ke
Killovi Billovi).1o
Začneme filmem Velká vlaková loupež (1903 , The Great Train Robbery).

Dvanáctiminutový němý snímek, jehož režisérem je kameraman Thoma se Edisona
Edwin S. Porter, zkombinoval tehdy nejnovější techniky filmování , jako byl rychlý
střih, práce se světlem, pohyb kamery a jiné. Legendárním se stal výstřel z pistole,

jež míří na kameru. V instrukcích pro promítače je uvedeno , že výstřel mů že být
použit na začátku nebo na konci filmu.
Film vypráví příběh zlodějů, kteří přepadnou vlak, bez milosti za st ře lí kohokoli,
kdo se jim snaží uniknout, a poté uniknou do lesů . Pronásledují je kovbojové z města
putující ve stopách banditů velkou přírodní scenérií. Film končí přestřelkou, ve které
všichni bandité a několik jejich pronásledovatelů padne . Bandité z Velké vlakové
loupeže nemají problém kohokoli zabít. Jejich pronásledovatelé jsou hrdinnými
obránci práva. Ve filmu je také zobrazen typický salón na "divokém západě " , kde se
pije, tančí a hrají karty."
Během

následujících dekád vznikly desítky němých a později i ozvučených filmů,

které vycházely ze stejných charakteristik westernů. Zlatá éra kovbojských filmů pak
odstartovala v období, v němž vznikl film Přepadení (Stagecoach). V roce 1939 ho
natočil

již výše zmiňovaný John Ford. V Přepadení skupina cizích lidí nastoupí do

dostavníku směřujícího do městečka Lordsburg v Novém Mexiku. Ústřední postavou
filmu je Ringo Kid (hraný Johnem Waynem) , který se v dostavníku zamiluje do Dallas
- dívky lehkých mravů (hrané Claire Trevor). John Wayne se tehdy poprvé ukázal
jako perspektivní herec (westernů). Přesto ještě není úplnou .rnacho" postavou, jak ji
pak vytříbí ve svých nejslavnějších poválečných letech . Spíše by se dal popsat slovy

Corkin (2004: 17)
Názvy těchto anglických knih jsem přeložil doslovně .
11 Corkin (2004 : 95)

9
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"maskulinn í hrdina ve vývoji"." což taky dokazuje děj příbě hu. Ringo Kid - poté, co
uteče z vězení - jede dostavníkem do Lordsburgu pomstít smrt otce a bratra. Jeho
příbuzné měli zabít místn í správci a so učas ně majitelé území, b ratři Plummerovi.

Mužem se stane až ve chvíli, kdy se mu jeho zá měr povede. Své mužství si tedy
musí získat silou a převzetím mocí. " Ringo Kid je vl a stně postava beroucí právo do
vlastních rukou (zabíjí vykořisťovatele Plummerovy), která získává svůj majetek zpět
(a tedy i legální postavení a maskulinní roli) silou, p řičemž se "dá dohromady"
s Dallas (ta se díky němu stává obyčejnou ženou a m ů že vychovat rodinu).
Dospělé hrdiny pak o pár let později nabízí Ford ův snímek Můj miláček

Klementina (1946, My Darling Clementine) a Červená řeka (1948, Red River) od
režisérů Howarda Hawkse a Arthura

Rossona. " Můj miláček Klementina vypráví

heroický příběh o bratrech Earpových, kteří porazí klan Clantonů a učiní město
Tombstone v Arizoně bezpečným místem pro církev a děti. Červená řeka vypráví o
příjezdu

Toma Dunsona na jih Texasu a o jeho budování .dobytkov ého impéria",

s čímž mu pomáhá osiřelý Matthew Garth, jemuž se stal Dunson náhradním otcem.
Oba filmy všeobecně vyjadřují potřebu usazení se na nějakém místě s důra zem na
americký nacionalismus."
Snímky začínají důležitými a působivými obrazy scenérie . Velice dlouhé záběry
ukazují rozlehlost země a geografické podmínky, které vytvářejí dokonalé prostředí
pro svobodu a individualitu. Skrze tyto záběry filmy glorifikují své hrdinné postavy .
Zatímco se společenské jednotky (například městečka a usedlosti) zdají trpasličí,
hlavní (mužská) postava se často objevuje v nadživotní velikosti. A tito muži nejenom
že dominují dalším mužům, ale také si podmaňují obývanou krajinu a přinášejí do ní
řád. Například v Červené řece je scéna nahánění dobytka charakteristická výrazným

zobrazením velké postavy Dunsona a stává se centrálním objektem filmu. (Později
z ní řada jiných režisérů vycházela .) Diváci si díky střihu uvědomují, že masu krav a
mužů ovládá právě Dunson. Pravidelné sekvence mužů v popředí, telat ve střední

vzdálenosti a hor v pozadí jsou přerušovány honákem přijíždějícím do záběru a
pokračujícím až do bodu, kde už ho divák nevidí - hluboko uprostřed záběru. Tím

honákem je samozřejmě Dunson, k němuž se střih vrací v polodetailu. V okamžiku,
kdy se zeptá: "Seš připraven, Matthew? " zaplní celý záběr a kolem jeho ramen
12
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probleskuje sluneční svit. Kamera se pak o 360 stupňů otočí, aby ukázala scénu
z Dunsonovy perspektivy. Dunson se stává přírodní silou a mocným příkla dem
potřeby ujištění o průkopnickém ame rickém způso bu života. Bě hem na há něn í stáda

v centru příběhu Červené řeky kamera často zarámova la muže a stádo z velké
výšky, extrémně dlouhými zá bě ry - tedy pohledem, který zdů razň uje majestátnost
krajiny a malost člověka a jeho záležitostí. Kamera ale vždy ná sl edovn ě zabrala
Dunsona ze spodu, přičem ž byl vysazen do pozice vládce velkého prostoru."
Takové uchopování moci hrdinou se objevuje ve westernech té doby ča sto.
Postavy kamera zabírá zespodu , umisťuje je do rámu hor, respektive okolní přírody a
dává jim tím nadživotní velikost. Společn ě s frázemi jako .tato ze mě" a podobn ě
vykresluje film hrdiny jako krotitele divoké ze mě, krotitele divoké přírody , ale také
jako krotitele bezpráví nebo anarch ie.
Podobné konotace nese i scéna z filmu Můj milá ček Klementina , kdy se jeden
z bratrů Earpových Wyatt sklání nad hrobem svého bratra Jamese. Přijel k němu skrz
poušť

a dramatickou krajinu pustých hor a údolí. Po dlouhém zá bě ru Wyatta p řed

touto nehostinnou krajinou následuje střih na polodetail jeho profilu nalevo od
náhrobního kamene bratra. Skalnaté hory jsou

přitom

v pozadí.

Ačkoli

si sedne, jeho

hlava je stále ve stejné výšce jako vrcholky hor. Rozdílnost v záběru na hladký
kámen Jamesova náhrobku a postavu Wyatta s výraznými rysy vysvětluje úkol , který
musí vykonat - přinést do této divočiny zákon a pořádek . Když ještě v bližším a
sevřenějším záběru
děti

vyslovuje slova o tom, že až tuto zemi opustí, budou tady moci

jako James vyrůstat v bezpečí, kamera mu dává proporce hodné tak velké ze m ě .

Wyatt se tak stává podle obrazu někým, kdo má dost sil a odvahy tuto zemi zkrotit."
Corkin navíc upozorňuje na zajímavé intertextuální reference v těchto dvou
westernech. Na konci čtyřicátých let Henry Fonda (Wyatt Earp ve filmu Můj miláček
Klementina) a John Wayne (Dunson v Červené řece) dosáhli hvězdné slávy
ztvárněním

oblíbených amerických hrdinů . Tím často evokovali i ve filmech s jinými

postavami hrdinské činy národa, se kterými se diváci mohli identiřlkovat. "
Oba filmy pak nabízejí divákům pohled na Spojené státy, v němž hegemonie a
impérium jsou racionálními východisky k rozvoji civilizace - zabírání země v těchto
westernech není otázkou, zda je to morální a mělo by se dít, ale jak se to udělá.
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Podle Corkina se kovbojové vlastně stávají v perspektivě tehdejší doby určitými
prvními "studenými v ál e čn íky' . " Například bratři Earpovi ve snímku Můj miláček
Klementina sice bojují proti násilnému zabírání půdy, ale hned vedle toho dramatizu jí
určitým způ so b e m poválečnou americkou strategii takzvaného "dobrovolného

impéria".2o Earpovi se totiž příliš nebrání tomu, když se od Clantonů osvobozené
město poddá národním zájm ům a otevře se volnému obcho du (za cenu ztráty části

kontroly nad ním). Ve filmech jsou pak tyto d ějové momenty doprovázeny zá běry se
symboly amerických hodnot - kostelní zvony nebo například vlajka s hvězdam i a

pruhy."
Zaměříme-Ii se na fyzickou podstatu postav v těchto filmech, dávají nám jasný

signál. Pouze ti, co mají tělesné předpoklady , mohou bojovat se silou země. Tento
mýtický střet mezi lidmi a krajinou , kde se země (p říroda) podřizuje jen těm , kteř í za
to stojí a jsou schopni to zvládnout, definuje drama westernu jako žánru.22 Corkin
tuto představu kovbojů nakonec zasazuje do mytologické role představite l ů
poválečné mezinárodní politiky Spojených států . Ve filmech sice nakonec mizí na

obzoru, jejich ethos ale zůstává a oni mohou být znovu v př ípadě potřeby povoláni
(ať

už do Koreji nebo Vietnamu).
V jiných filmech čtyřicátých let ale postavy kovbojů nabíraj í odlišné kontury.

Příkladem

za všechny by mohly být filmy Souboj na slunci (1946, Duel in the Sun),

Pursued (1947, bez českého názvu, v překladu znamená "pronásledovaný") a Fort
Apache (1948, bez českého názvu, v překladu znamená "pevnost Apache"). Všechny

filmy jsou považovány za velké filmové produkce, které kritika i diváci s nadšením
přijali.

Souboj na slunci je příběhem "špatné dívky" Pearl (ztvárnila ji Jennifer Jones), jež

se po popravě otce Scotta Chaveze nastěhuje do domu bohatého nenasytného
rančera

McCanlese a jeho milé manželky Laury Selle. Okamžitě se stává centrem

emocionální rivality mezi dobráckým synem Jessem a jeho zlým bratrem Lewtem
(Gregory Peck). Ten zabije ze žárlivosti muže, který Pearl požádá o ruku, a stává se
tak psancem na útěku . Tajně se přitom snaží, aby zabránil vybudování železničn í
V roce 1949 vzniklo NATO a v roce 1955 Varšavský pakt, tedy dvě silové organizace stojící proti
ve studené válce .
20 Corkin cituje McCormika (1995: 48): .Zbytek světa bude mll větší zisk z toho, když se dobrovolně
poddá americké hegemonii: státy získají bezpečí a materiální odměny výměnou za svou autonomii."
~Corkin 2004: 34)
1 Corkin (2004: 25)
22 Corkin (2004: 48)
19
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trati přes území patřící je ho rodině . Jeho bratr se naopak snaží s dělníky vyjednávat ,
což mu jen vynese to, že jej vyženou z domova. Z Pearl, kterou už nebaví neustá le
poslouchat příkazy, se stává drsná dívka přesně podle pověsti, jež ji p řed ch ází. Na
konci filmu se odehraje nenávistn á krvavá p řestřel ka mezi ní a Lewtem a oba umíraj í
vedle sebe chvíli poté, co si vyznaj í lásku.
Snímek Pursued vypráví retrospekt ivn ě pří běh Jeba Randa (Robert Mitchum ),
jehož rodinu do jednoho zmasakroval neznámý gang, j eště když byl malý chlapec.
Vzpomínky na zabíjení ho doprovázejí až do dospělosti a zů stávaj í jedinými
vzpomínkami na jeho dětství. Jakmile se zabijáci dozvídají, že je stále naživu , hodlají
ho zabít také. Svůj život stráví ukrýváním před neznámými pronásledovateli a
zároveň

se snaží najít ty, kteří jsou za vyvra ždění jeho rodiny zo d p o vě d n í.

Fort Apache je dalším ze série snímků, v nichž hlavní mužské role ztvárnili

legendární Henry Fonda a westernový hrdina John Wayne. Fonda jako plukovník
Owen Thursday přijíždí na "Divoký západ", aby zavedl řád v pevnosti Apache.
Nemůže se dočkat boje s Indiány, ačkoli ho jeho podřízený kapitán Kirby York (John

Wayne) upozorňuje, že místní problémy způsobují hlavně bělošští zkorumpovaní
správci indiánských území. Nakonec se Thursday s Indiány

střetne

a

nesmyslně

je

vyvraždí. Film je protkán mnoha vedlejšími příběhy, zejména romancí mezi
Thursdayovou dcerou Philadelphií (Shirley Temple) a poručíkem Mickeym
O'Rourkem (John Agar), synem místního veterána, seržanta Michaela O'Rourka
(Ward Bond).
Ve výše zmíněných filmech byli kovbojové, jak se na ně díváme v této práci,
odsunuti na vedlejší kolej. Centrální postavou příběhů se v nich totiž často stala
žena . "Umístěním ženy do centra vyprávění porušil film (Souboj na sluncI) jeden
z nejdůležitějších elementů mytologického zobrazování ve westernech.,,23 McGee
tuto situaci dokonce označil za zničení dominantního paradigmatu westernového
mužství, jelikož mužské postavy v tomto filmu jsou doslova přehlídkou selhání
maskulinity." Corkin všechny tři filmy zařazuje do kategorie "melodramatických
western ů"."
Autoři je označují za příklad, jenž signalizuje určitý posun od maskulinního

imperialismu, který můžeme pozorovat například v Přepadení, ale zejména

23
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Mulvey (1989 : 35)
McGee (2007 : 59)
Corkin (2004 : 54)
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v Červené řece a v sním ku Můj miláček Klementina . Western y byly do té doby
vytvořeny jako maskul inní žánr, tak jako vojenské vítězstv í je spojováno s mužj,26

Ve snímku Souboj na slunci jsou centrem příbě hu ženy Pearl a Laura Belle.
Mužské postavy Jesse McCanles a Scott Chavez vykazují známky "civilizovanosti",
což podle Roosevelta reprezentuj e femininní a dekadentní rolj,27Ve filmu Pursued
vyjadřuje mužská postava Jeb Rand určitý emocionální zmatek, který jej podle

konvenčních termínů také feminizuje. Ve Fort Apache se mladý a nezralý Michael

O'Rourke jeví spíše jako postava nejasného pohlaví. Filmy kladou d ůraz na
domestikovaný způsob života a problémy v něm.
Souboj na slunci pak přináší ještě jeden zajímavý element. Majitelka salónu
Vienna nosí pistoli a mužské šaty, jimiž se snaží prostřednictvím kompromisního
řešení vlastní ženskosti získat autonomii a sílu pomocí "maskulinního" vlastnictví

majetku." Kde se tedy ztratila identita mocného muže, kterou kovbojům a
westernovým hrdinům dalo období rozvoje kinematografie na počátku dvacátého
století?
Role mužů v těchto případech opět souvisí s historickou situací poválečných let.
Nejenom , že se tehdy Američané vyrovnávali s určitou vinou za svržení atomových
bomb na Hirošimu a Nagasaki, ale muži se z války vraceli domů , kde ženy nebyly v
domácnosti, ale pracovaly na jejich pozícřch. "
Na začátku padesátých let se ve westernových filmech objevil nový fenomén .
V kontrastu s Velkou vlakovou loupeží, kde hlavní postavy neměly žádný problém se
zabíjením nepřátel, se tehdejší filmy začaly výhradně zabývat otázkou, zda je násilí
vhodným prostředkem k řešení nejrůznějších krizí definovaných v jejich zápletce."
Nebyla to přitom okrajová záležitost, ale téma komerčně nejúspěšnějších
westernových snímků té doby. Počátek padesátých let je spojený s válkou Spojených
států v Koreji a sílícími extrémy domácího antikomunismu . Tvůrci si ve filmech

pokládali otázku, zda tehdejší společenský systém nakládající s rozkladnými
tendencemi jejich naprostým rozdrcením není náhodou chybný . Sondovali taky , jestl i
postavy neutrpí účastí v násilné akci nějakou nevratnou psychickou a morální újmu.

Corkin (2004: 55)
Corkin odkazuje na Theodora Roosevelta, který spolu s Owenem Wisterem definovali spojitost mezi
kontinentálním impériem Spojených států a přáním mnoha Američanů vytvořit mezikontinentální
impérium. (Corkin 2004:55)
28 McGee (2007: 70)
29 Corkin (2004: 56-7)
30 Corkin (2004 : 95)
26
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Snímky Pistolník (1950, The Gunfighter) a Zlomený šíp (1950, Broken Arrow)
vznikly téměř v předvečer vypuknutí ozbrojeného konfliktu v Koreji.
Ve filem noí r" ovlivněném snímku Pistolník se stárnoucí pistolník Jimmy Ringo
(hrál ho Gregory Peck) snaží uniknout sku p i ně mladých a drzých kovbojů, kteří ho
chtějí jako legendu zastřelit a tím si vydobýt slávu. Ringo má přitom k zabíjení za léta

praxe velký odpor. Poté, co ho p řed pronásledovateli varuje přítel šerif, odjíždí Ringo
na východ, aby se setkal s odloučenou manželkou a d ítětem , které opustil. Místo
svého snu se usadit a začít nový život ho ale skupinka mladých kovboj ů dohoní.
Snímek Zlomený šíp vypráví příběh bojovníka Toma Jeffordse (James Stewart),
který je poslán do konfliktu mezi bělochy a Indiány. Na vlastní kůži zjistí, že Indiáni
zabíjejí jen v sebeobraně a jako odplatu za krutost od běloch ů. Spřátelí se s vůdcem
Apačů Cochisem (Jeff Chandler) a zamiluje se do jedné dívky z jeho kmene . Vezme

si ji, ale bělošská zločinecká banda ji zabíje. Ačko li se chce pomstít, Cochis mu v tom
zabrání. Jejich přátelství je stvrzeno symbolem zlomeného šípu a ukončením boj ů .
Pistolník podle McGeeho nenese jiný význam, než protest proti násilnickému

životu. Je to podle něj výzva vůči ideologii studené války, která se tehdy formovala.
Cituje navíc Richarda Slotkina, jenž v knize z roku 1973 Regenerace skrz násilí
napsal: "Obraz pistolníka jako profesionála násilí, pro kterého je formalizované
zabíjení posláním, a dokonce
sílící pocity mezi

Američany,

uměním,

je vynálezem filmu. Reflektuje tak tehdejší

že jsou mocní a nadřazení a zároveň naprosto

zranitelní.,,32
McGee jde ještě dál. Ústřední postava filmu Jimmy Ringo podle něj ztělesňuje
ambivalentní vztah americké veřejnosti vůči "studenému v ále čntkovr' ." Na jedné
straně

jej totiž oslavují a spoléhají na

dominanci , na druhé

straně

něj

jako na někoho, kdo ochrání je a jejich

se ho bojí jako

někoho ,

kdo musí být stejně zlý, jako ti,

proti kterým bojuje. Tím pádem se z Ringa stává přeneseně paranoidní vyděděnec
na okraji společnosti, jehož zabije místní idiot ztělesňující strach lidí.
Ve filmu Zlomený šíp nakládají některé centrální postavy s domorodými
Američany, obvyklými objekty zvůle a odporu bělochů, s respektem a úctou. Tom

Jeffords (hraný Jamesem Stewartem) vyjadřuje svou touhu skoncovat s násilím a
"Film noir" byl typem gangsterských thrillerů , které vznikaly v Hollywoodu hlavně ve čtyřicátých
letech dvacátého století. Tyto filmy byly charakteristické výraznými světelnými kontrasty a zápletkou
nebo atmosférou plnou cynismu a korupce. (viz Danesi 2002: 129)
32 McGee (2007: 113)
33 Výraz "studený válečník" (cold warrior) použil už Corkin (2004)
31
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nenávis tí mezi obě ma skupinami (Indiáni a běloši) a touhu najít společný způsob
koexisten ce .
Ve dvou zástupcích fil m ů začátku padesátých let je zpochybněna postava
kovboje jako člověka, který nemá prob lém někoho zabít v cestě za svým cílem .
Westernový hrdina už není ten drsný chlapík, který si prosadí svou (zákon a pořádek)
za každou cenu ."
Později v padesátých letech se k zpochybně ní násilí přidává další fenomén.

Hrdinové westernů přicházejí s násilným řešením , ale výsledek jejich či n nost i
nejenže zanechává nesmazatelnou stopu v jejich psychice, ale zá ro ve ň nepřiná ší
uspokojivé řešení pro společnost samotnou. Filmy spadají do období konce Korejsk é
války, rozběhnutí války studené (ve které hrozil jaderný útok, který by zn iči l celou
planetu) a do doby mccarthysmu , tedy ideologie, jež ve stylu hon ů na ča ro děj ni ce
pranýřovala všechno, co považovala za napomáhání komunismu nebo

sympatizování s ním.
Trend hrdiny, který nepřináší ro zh řešení a klid, se objevil v roce 1952 ve snímku
V pravé poledne (High Noon). Starší šerif Will Kane (hraný Gary Cooperem), če lí
záporné postavě Franku Millerovi a jeho nohsled ům . V zá vě ru, kdy Kane všechny
v souboji postřílí (v boji ho nikdo z obyvatel až na bývalou milenku otevřeně
nepodpořil, každý se vymluvil), odhodí svůj odznak na prašnou cestu, otočí se a

odjede. Obyvatelé

města

jsou necháni napospas komukoli. Slavný

představitel

kovbojů John W ayne závěr ohodnotil jako "znak pohrdání právem samotn ým"."
Podobně
farmáři

ve filmu Shane (1953, Shane) jsme ponecháni s nulovým řešením. Malí

se bojí "zlého a velkého" Rykera , který je utlačuje, ale dokud jim hrdina

Shane neumožní prosadit svá práva, nehodlají nic na tomto stavu měnit. Jenže
Shane je nakonec opouští a vlastně je opět zanechává ve zranitelné pozici."
McGee poukazuje ještě na jeden aspekt těchto fi l mů. Mužský hrdina je vždy na
pokraji zhroucení - dramatizovaným bud' vnitřními pocity hrdiny, nebo vnějším i
vztahy s dalšími mužskými postavami. Objevuje se zde navíc obvyklá spojitost mezi
maskulinní touhou po penězích a moci a myšlenkou, že taková touha ničí jak lidskost
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jedince, tak n ěkdy samotný život. Ženská postava pak u těchto hrdinů bývá tou , kdo
jejich hodnoty zpo ch ybň uje . Tím je dostává do krize, jež je možná transformuje ."
Hrdina westernu se vl astně v této fázi svého imanentního vývoje kovbojských
postav, který se tu snažím nastínit , dostává do konfliktu, v němž proti sobě stojí bez
pejorativního významu rozvážná um írn ěnost a silácká bezhlavost. Kovboj musí projít
určitou katarzí, která z něho udělá jin ého č lověka - nakonec vždy ale zůstává

nezodpovězená otázka, zda násilí opr avdu řeš í počáteč ní sociální problém.

Dalším snímkem z této kategorie je film Johna Forda Pátrači (1953, The
Searchers, v češtině znám i pod názvem Stopa ři ) . John Wayne se tu objevuje jako
dospělý hrdina Ethan Edwards . Film Pátrači vypráví p říběh statkářů a jejich souboje

s Indiány o p ůdu. Domorodí obyvatelé v něm ale nejsou líčeni jen jako ti, které je
třeba porazit a vymýtit. Lidé se tu jen snaží najít v divoké p ří rod ě místo k život u

v souladu s ostatními. Hlavní mužské postavy režisér zabírá ve velkém detailu a ze
své oblíbené pozice zespodu. Tím pádem se hrdinové zdají být velikými - tudíž
potřebují větší prostor. Jejich boj o místo je určitým zp ůsobem osp ravedln ěný. Na

konci filmu divákovi zůstává znepokojivá otázka podobná dvěma p ředcho zím fil mů m.
Je Ethan definitivní spasitel , nebo spíše nezměnitelný sociopatický jedinec?38
Počátek

šedesátých let je spojován zejména s filmy Sedm

statečných

Magnificent Seven) a A/amo (1960, The Alamo). Snímek Sedm

(1960 , The

sta tečných

vypráví

příběh nájemných bojovníků, kteří se rozhodnou ochránit skupinu chudých

mexických farmářů před válkychtivým Calverou. Hrdinové definují tehdejší roli
Spojených států ve světě - hegemonii, představu o středu mezinárodního dění a
expanze skrz možné "šíření demokracie". Jejich "jednotka" je typicky americká - jsou
v ní zástupci různých etnik národa, včetně imigrantů nebo míšenců. Navíc nabízej í
ještě jeden pohled - záběry jednoznačně implikují, že "bílý muž" je nad řazený

.Mexikán ůrn", Vždy sedí nad nimi, nebo má nadřazenější polohu."
A/amo je pak dílem "filmového kovboje" Johna Waynea, který film nejenom

režíroval, ale taky si v něm zahrál hlavní roli - plukovníka Davy Crocketta. Ten vede
dvousethlavou armádu Američanů proti mexickému vojsku, aby před ním ochránili
osadu Alamo.

37

38
39

McGee (2007: 109)
Corkin (2004: 139)
Corkin (2004: 181)
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Film reprezentuje nacionalismus a pravicové hodnoty autora a amerického
národa samotného. Jak Corkin poznamenává, zatímco Sedm statečných nemělo
zřej m ě žádné ambice stát se nacionalistickým snímkem , A /amo tyto ambice

jednoznačně m ělo ." Hrdinové se v těchto filmech tedy stávají vlastně národními
hrdiny, což byl v případě Johna Wayna logický výsledek.
Posledním snímkem zlaté éry western ů v USA je Muž, který zastřelil Líberty
Va/ance (The Man Who Shot Liberty Valance)." V roce 1962 jej natočil John Ford a

hlavní postavu zde ztvárnil opět John Wayne . Tento film je vlastně za ko nče n ím
klasické westernové tvorby."
Film začíná scénou z roku 1910, ve které se vlivný americký senátor Ransom
Stoddart (James Stewart) a jeho žena Hallie (Vera Miles) vrací do zapomenutého
zaprášeného městečka, ve kterém se dvacet pět let předtím potkali a vzali. D ůvodem
jejich návratu je pohřeb zchudlého Toma Doniphona (John Wayne). Na dotaz
místního reportéra, proč přijeli, se Stoddart vrací ve vzpomínkách zpátky.
Vzpomíná na časy , kdy se jako čerstvě vystudovaný právník střetl s obávaným
pistolníkem Liberty Valancem (Lee Marvin). Ten pracoval pro mocnou kartelovou
skupinu a chtěl Stoddarta zabít. Jeho život ale zachránil další obávaný pistolník
Doniphon, který sice Stoddarta
přítelkyni,

neměl p říliš

v oblibě , ale jeliko ž miloval jeho

která zase milovala Stoddarta , chtěl pro ni jen to nejlepší. Stoddart tehdy

vyzval Valance k souboji, a

ačkoli

mu nikdo nedával

příliš

šancí, po opadnutí prachu

stál Stoddart živý a Liberty Valance ležel na zemi mrtvý. Díky této skvělé pověsti se
dostal až na špičku politiky jako někdo, kdo zemi může zbavit korupce. Po nějakém
čase

mu Doniphon tajně prozradil, že to byl on, kdo Valance nakonec zastřelil. Když

se chce Stoddart přiznat, Doniphon ho přesvědčí , ať to nedělá. Podle něj má
Stoddart zůstat jako představitel nového, poctivého a civilizovaného "Západu". Na
konci vyprávění příběhu se Stoddart zeptá reportéra, zda hodlá vše otisknout.
Reportér ale roztrhá své poznámky a řekne : "Toto je Západ , pane. Pokud se legenda
stane skutečností, otiskneme legendu."
Film zpochybnil mýtus kovboje, a tím vlastně předznamenal zlom v přístupu ke
kovbojským postavám. Snímek symbolizuje fyzickou sílu jako ospravedlnění
socioekonomické struktury, která zvýhodňuje bohatství na úkor obyčejného člověka.

40
41

42

Corkin (2004: 186)
Corkin (2004: 205)
McGee (2007: 133)
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Hlavnímu hrdinovi , který zabije tyrana ve filmu, není připsán čin jako jeho zásluha.
Naop ak odha lení pravdy je mu n e p ř íj e m n é , jelikož se vyvaroval po dlouhá léta násilí.
Muž, který zastřelil Liberty Va/ance by pak mohl být vyvrcholením nejednoznačnosti a
zmatenosti kovboje nebo westernového hrdiny v přístupu k násilí, přeneseně přes ně
k vlastní identitě, a v touze po rozhřeše ní ."
Konec šedesátých let p řinesl světu kovboj ů takzvané .spaqettí westerny".
Američtí herci v hlavních rolích film ů v italské koprodukci se stali velice populárními.

Italský režisér Sergio Leone natočil něko li k film ů , které oslavovaly, v kontrastu s filmy
z padesátých let, násilí a smrt." Jedním z takových je i snímek Tenkrát na západě

(1968. Once upon a Time in the West) . Leone v n ěm vypráví

pří bě h bandy za b ijáků,

které si pronajal že l ezn i č n í magnát Morton , aby povraždila rodinu m aj i tel ů p ůdy .
Bandu vede charismatický Frank (hraje ho Henry Fonda, jenž ztvárnil pozitivní
postavu v Můj miláček Klementina) . Ten se neštítí ani toho n ejvětš í h o násilí. Po
vyvraždění rodiny ale zůstane jedna žena - Jill, která majetek zděd í, a p řed bandou
zabijáků ji chrání tajemný pan Harmonica a Indián Cheyenne . Leone zobrazil krajinu

kovbojů tak, že reprezentuje zemi plnou srnru." Jedna z nejp ůsobivěj ších scén
začíná

detailem na Frankovy

oči,

které se

smějí

na malého chlapce Timmyho poté,

co banda zabila celou jeho rodinu. Ve chvíli, kdy se jeden z bandit ů zeptá: "Franku,
co uděláme s tímhle?" se Fondův obličej zasmuší, on prohlásí : .No teď , když jsi mě
oslovil jménem ..." a

těsně před

tím , než zmáčkne

spoušť

a Timmyho zabije, se znovu

rozesm ěje ."
Ačkoli je Frank v podání Fondy jednou z nejděsivěj š ích záporných postav
westernů, je díky charismatu a pečlivé výpravě zá ro ve ň jednou

z nejkornplexn ějšlch ." Žena je ve filmu Tenkrát na západě opět emocionálním
centrem příběhu, který muže transformuje . Muž se ovšem násilí ne z říká a
nezpochybňuje ho. Harmonica, který na konci filmu odjíždí s tělem svého p ůvodem

indiánského spojence Cheyenneho, naznačuje, že v tomto světě není místo pro

tradiční maskulinní hrdiny."
Filmem plným násilí je i western z roku 1969 Divoká banda (The Wild Bunch) .
Natočil ho režisér Sam Peckinpah, který společně s Leonem přivedl do Hollywoodu
43
44

45
46

47
48

Corkin (2004 : 207)
Corkin (2004 : 207)
McGee (2007 : 179)
Srovnej Barthes (2004: 53 - 54)
McGee (2007: 180)
McGee (2007 : 181)
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více

ná sít l."" Tak jako Sedm statečných je i Divoká banda zástupcem "skupinových

western ů". 50 Skupin a ba nd itů utíká po nepovedené loupeži před pronásledovateli do
Mex ika. Nakonec se ale musí p rostřílet, jelikož se dostanou do bezvýchodné pasti.
Hrdinové jsou zde anarchisty, kte ří stojí proti statu quo - tedy zákonu a po řádku.
Divk á banda se navíc neštítí zahodit životy nevinných lidí, aby je použila jako živý štít
ke svému útěku. Jednají čistě na zá k la dě vlastního potěšení a žádná jiná motivace u
nich neexistuje. "
V roce 1971 natočil režisér Robert Altman revizionistický western McCabe a penl

Millerová (McCabe & Mrs. Miller) . Revizionistický proto, že známé charakteristiky
světa kovbojů jsou v tomto filmu nahlíženy z nových ú h lů . 52

John McCabe (hrál ho Warren Beatty) p řij íždí do vesnice nazvané Presbytarian
Church s plánem tady otevřít kasino a nevěstinec . Jeho obchodn í partnerkou je
prostitutka paní Millerová (Julie Christie). Oba se nemají navzájem rádi, ale v
podnikání se jim daří a město díky nim za č n e rů st. Místní d ůln í s pol ečno st chce
McCabeův

prosperující podnik koupit. Jelikož musí odolat jejich tlaku, protože kasino

nechce prodat za cenu, kterou nadiktují, najímá si zabijáky, aby firmu p řed velkou
společností ochránili. Zákon mu totiž nepomů že .

Ve filmu McCabe a peni Millerová se objevuje muž, který není kovbojem, ale
spíše businessmanem. Nosí oblek a stojí tak v kontrastu s kovboji v p ředcho zích
filmech . Jeho drsnost se ukáže, až když musí bojovat s velkou firmou. Zároveň
funguje po boku ženy - prostitutky, není tedy osamělý. A bojuje s velkou korporací,
která nemá jednoho jasného vůdce .

53

Zástupcem, který si vydobyl své místo mezi významnými reprezentanty western ů
až po letech, je Nebeská brána (1980, Heaven's Gate) režiséra Michaela Cimina.

Zezačátku film kritici nepřijali a jejich respekt si získal až č a sem ."
Nebeská brána je epickým příběhem s mnoha vedlejšími zápletkami. Hlavním
motivem filmu, který měl původně čtyři hodiny a nevydělal ani desetinu výrobn í ceny,
je krvavý střet mezi majiteli půdy a evropskými přistěhovalci z Německa , Bulharska ,
Ruska a Ukrajiny v americkém státě Wyoming na konci devatenáctého stolet í. Film
se odehrává ve třech obdobích , která jsou od sebe oddělena deseti až dvaceti lety.
49
50

51
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Corkin (2004: 207)
McGee (2007: 150)
McGee (2007: 152)
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McGee (2007: 216)
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Snímek jako první z weste rn ů ukazuje hlavního hrdinu Jima Averilla (Kris
Kristofferson) jako vzdělaného muže promujícího na Harvardu. Zároveň do
kovbojského prostředí p řivedl národnosti, které do něj historicky patřily také. Vztah k
že nám hrdinu nechává zmateného a situace se nezmění ani po mnoha letech. A
ačkoli má být v příběhu zabito na sto Evropa nů , kteří z hladu kradou dobytek, není ve

filmu příliš mnoho střílení, bitek ani hádek.55
V devadesátých letech vznikaly filmy, které se snažily odkazovat nejen na
původní westerny ze zlaté éry, ale také na jejich následníky. N ejzda řil ej š ím byl

western Clinta Eastwooda Nesmiřitelní z roku 1992 (Unřorq iven). " Nesmiřítelní se
vracejí k Leonovu dílu, zejména pak k Tenkrát na západě. Hlavní postava má navíc
kořeny ještě dál - tak jako v Pistolníkovi a Zlomeném šípu zpoc hyb ň uj e násilí. Kovboj

William Munny (Clint Eastwood) také odmítá používat zbra ň , ačkol i je v tom mistr."
Příběh začíná zohavením prostitutky ve wyomingském vyk ři čeném dom ě . Kovboj

její obliček zraní poté, co se mu vysměje kvůli malým genitáliím. Šerif ho a jeho
přítele potrestá jen malou pokutou , kterou musí zaplatit majiteli podniku.

Spolupracovnice napadené prostitutky jsou takovým rozhodnutím ro zho řče né a
vypíšou odměnu tisíc dolarů tomu, kdo tyto kovboje zabije .
Jeden pistolník najme Williama Munnyho (Clint Eastwood) - zabijáka a banditu
v důchodu, který se před lety oženil a nyní ovdovělý žije se dvěma dětmi jako
chovatel prasat. Ten do zabijáckého tria
Logana (Morgan Freeman). Všichni

tři

přijme

bývalého spojence a souseda Neda

se vydávají na hon s vidinou

odměny .

Po

několika peripetiích se jim podaří jednoho ze dvou naháněných kovbojů zabít. Logan

ale zjistí, že už mu zabíjení nedělá dobře, opouští skupinu a vrací se domů . Zbývající
dvojice dožene druhého kovboje a zabije ho.
Logana na cestě domů chytí šerif, který muže, který prostitutku zohavil, chrání.
Logana ubije k smrti. Jakmile se to Munny dozví, otevře whiskey , opije se
(připomínka jeho násilné a opilecké minulosti) a jede do města pomstít Logana . Film
končí scénou , ve které Munny postřílí všechny své nepřátele .

Film několikrát odkazuje na imanentní vývoj kovbojských hrdin ů . Nejenom že na
řadě míst zpochybňuje násilí, které ničí psychiku jedince, ale hlavního hrdinu navíc

žena opět vyléčila z alkoholismu a kultivovala jej. Kovboj (pistolník) je schopen

55
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McGee (2007: 228)
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Corkin (2004: 124)
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odčinit své skutky z mládí až mnoho let poté, ovšem dalším násilím. Podle McGeeho

fil m uka zuj e, že násilí n e n i čí jen psychiku jednotlivce , ale všech " p ř íto m n ýc h", a muž
jej pou žívá ja ko východisko z pochybností o svém mužství. Navíc, tak jako
v Shaneovi, n azn a čuj e , že touha po penězích ni čí životy lidí. 58
Nesmiřitelní v imanentním vývoji představují poslední stupeň před tím, než vznikla

Zkrocená hora.

58

McGee (2007 : 197)
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2.2. Shrn ut í imanentn ího vývoje kovbojských postav v americkém filmu
Iman entn í vývoj kovboje v americké kinematografii začíná ve chvíli, kdy kovboje
definují tvů rci pomocí zna ků neohroženého bílého muže, který umí skvě l e ovládat
svou pistoli.
Za sazuj í jej do rozlehlé p říro d n í scenérie , jež se v nej rů zněj š ích podobách
objevuje v každém westernu.
Obraz plný stereotypních zna ků muže v kovbojském klobouku nabízely desítky až
stovky filmů v prvních třech desetiletích dvacátého století. Se začát ke m zlaté éry
westernů na konci třicátých let se v imanentním vývoji objevují také nové prototypické

znaky kovbojských postav. Kovboj bojuje s Indiány nebo zl oč i n ci a stále j e ště neváhá
bez problémů někoho zabít. Ovšem , musí se to také nejprve n au či t. N ejd ř íve kovboj
nese prototypické znaky dospívajícího muže, poté se mstí, dospívá a nakonec se
zamilovává a zůstává se ženou. Násilí p řitom nepoužívá pro své obohacení nebo na
ochranu zákona , ale pro pomstu.
V po zděj ších filmech ze čty řicátých let už hrdina western ů se ženou nezůstává,
ponechává ji vlastnímu osudu .
Jako dospělý a silný jedinec si podmaňuje p ů d u , na které působí. Objevuj e se i
nový fenomén. Kovboj nenese prototypické znaky zcela kladného hrdiny a do centra
příběh ů

se dostávají i negativní postavy.

Ve vztahu k ženám je kovboj stále více odmítavý, a to ve smyslu, že jeho vývoj
žena neovlivňuje, ani charakter muže nějakým zp ůsobem nemění.
S koncem čtyřicátých let se do kovbojského charakteru dostávají znaky psychické
nestálosti a nevyrovnaností. Muž se na čas ztrácí z centra p říběhu . Začín á si navíc
klást otázky morálního ospravedlnění násilí a projevuje také prvky emocionální
nestálosti.
V proměně jeho charakte ru hraje d ůležitou roli žena, která jej buďto kultivuje,
civilizuje , nebo mu ukazuje správnou cestu (nap říklad , že alkohol n i č í psychiku
člověka).

Padesátá léta pak psychickou nevyrovnanost kovboj ů dovedla ještě o kus dál.
Násilí, které zpochybňují, na psychice kovbojských postav zanechává
nesmazatelnou stopu . Kovbojové, kteří dosud zákon a právo bránili, s ním začínaj í
nesouhlasit a někdy i proti němu bojovat.
Posunuje se také přístup kovbojů k Indiánům . Westernoví hrdinové už je
nepovažují za vyloženě negativní nepřátele, uznávají jejich právo na životní prostor a

18

částečně s nimi i spolupracují. N eg ativně jsou tu vylíčen i ti, kteří zba bě le nechávají
svůj

osud na někom, kým pohrdají.

Rok 1960 přinesl filmy s mnoha rů znými hrdiny najednou, tedy takzvané
skupinové westerny. Stále více se zabývají etnickými menšinam i, ve skupině jsou
proto zástupci nejrůznějších etnik, i když ještě nejsou zobrazována rovnocenně .
V polovině šedesátých let konč í zlatá éra westernů a sedmdesátá léta přinášejí
řadu revizionistických westernů, které se vracejí k tematice kovbojských snímků

z

předcho zích

let.

Negativní postavy dostávají komplexněj ší charakter, bývají v centru př íběh u,
objevuje se opět skupina kovboj ů , z kovboje se stává businessman, vzděla ný muž
nebo gentleman.
Nakonec odmítá, tak jako na konci zlaté éry, násilí, nechce být hrdinou a žena mu
pomáhá stát se jiným člověkem.
Opět

se také objevuje motiv násilí jako znaku, který ovl ivňuj e a ne gativně

poznamenává jak samotného hrdinu , tak jeho okolí. Filmy ale n a zn a čují , že se bez
násilí hrdinové neobejdou a ke smazání pocitů viny budou muset použít další násilí přesně

ve smyslu "násilí vyvolává jen další násilí".
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2.3. Tabulka imanentniho vývoje kovbojských postav v americkém filmu
Český název

filmu

1

2

3

Velká vlaková
loupež

Přepadení

Můj Miláček

Klementina

Rok vzniku
(Originální název
filmu)

Nové rysy kovb oje

1903 (The Great Train
Robbery)

Kovboj - bandita
Zabíjí bez zaváhání
Pohrdá zákonemumírá

1939 (Stagecoach)

Dospivajícf muž
Bojuje s Indiány i
s utiskovateli
Zamiluje se - zůs tává
s ženou, kterou kultivuje

1946 (My Darling
Clementine)

Dosp ělý muž
Symbolizuje "americké
hodnoty"
Jen nejsilnější zvládne
podmanit si zemi

Dospělý

i dosplvajlcl

muž
4

Červená řeka

1948 (Red River)

Podma ň uje

si krajinu -

průkopn ík

Dominuje dalším m u žům
- nepopulárn l

Chyb ěj i ci

rys y kovboje

Absence už vyvinutého
.rnacho" kovboje
Vě ze ň - nepohrdá
zákonem
Násilí nepoužlv á pro
obohacení, ale pro
oomstu
Zenu opouští
ponechává osudu
Neusazuje se
Neklade si morální
otázky zablr án l p ůdy
Finální souboj mezi muži
ne kon č í zabilfm ani
jednoho z nich
Žena neovlivňuj e
charakter mužských
postav
Není od začá tk u
jed n ozn ač né,zdaje

hlavni postava pozltivnl,
nebo negativnf

5

Souboj na slunci

1946 (Duel ín the Sun)

Emocionálně nestálý
hrdina
Muži s prvky
"civilizovanosti"
Mužskou podobu na
sebe bere žena, aby
získala dominanci

Muž neni v centru
p ř íb ěhu

Selhává maskulinita
Finálni souboj nenf mezi
dvěma muži, ale mezi
mužem a ženou
Muž neni v centru

Emocionálně

6

7

8

Pursued

Fort Apache

Pistolník

1947 (překl.
pronásledovaný)

1948 (překl , Pevnost
Apache)

1950 (The Gunfighter)

nestálý

hrdina
Násilf mu zničilo život
Frustrovaný kovboj
Emocionálně nestálý
muž - klade si morální
otázky
Alkohol je zdrojem
humoru
Ne zcela negativnf vztah
k Indián ům
Hrdina zpochybňuje
n ásllí, protest - klade si
morální otázky
Hrdinaje pro ostatní
potřebný, ale oni se ho
bojl
Hrdina = paranoidnf

p říb ěhu

Muž neni strůjcem svého
osudu - manipulace
Neumirá kvůli zločinu
nebo Indiánům ,ale kvůli
žárlivosti
Hrdina se stává
antihrdinou
Objevuje se galantnf
muž
Muž - někdy nejasné
pohlaví

Neni psychicky silný
Nesnáší střílení
Znakem moudrosti nenl
střelba, ale její odmít án!

wděděnec
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Zpochybňuje

9

10

11

Zlomený šíp

V pravé poledne

Shane

1950 (Broken Arrow)

násill,
protest
Chce najit harmonický
způ sob soužiti s Indiány
Zamiluje se a vezme si
Indiánku

1952 (High Noon)

Pohrd á právem
Zádá o pomoc
Hrdina nechává ostatní
napospas jejich osudu

1953 (Shane)

Muž nechává ostatni ve
zranitelné pozici
Muž "na pokraji
zhroucení"
Muž touží po peně zlch n i č í jeho život
ly1už je rodinný typ
Zenská postava
transformuje mužského
hrdinu
Boj s domorodými
Am e ri ča n y

12

13

Pátrači

1953 (The Searchers)

Sedm

1960 (Magnificent
Seven)

statečných

Hledáni souladu
s ostatními
Muž velký - potřebuj e
velký orostor
Rů zná etnika .pollfícally correct"
Bilý muž n ad řa ze n ý
. rn ex i ká n ů rn "

Kovbojové ve s k up i n ě ,
zachránci chudých

14

Alamo

15

Muž, který
zastřelil Liberty
Valance

16

17

Tenkrát na
Zá padě

Divoká banda

1960 (The Alamo)

1962 (The Man Who
Shot Liberty Valance)

1968 (Once upon a
Time in the West)

1969 (The Wild Bunch)

Hrdina nacionalista
Postava černošs k ého
otroka - osvobozena
Hrdina musí zohlednit
ženy a děti
Fyzická síla = bohatství
je výhoda
Muž se proti své vů l i
stává hrdinou
Vvhvb á se násilí
Bllý muž se spojí
s mužem indiánského
původu

Centrem příběhu je
negativni postava
Zločinec má komplexní
charakter
Skupinový kovboj
Proti právu a zákonu
Nezájem o životy
"nevinných"
Jde jim jen o vlastní
potěšen í

59

Indiáni nezabijejí bez
p ř íč iny

Nechová k nim negativni
pocity
Zena urn řr á , ale není
p om st ěn a násilim - na
radu I n d i á n ů
Nemá podporu větš iny
Nemá podporu ženy
Nebojuje s Indiány, ale s
násilniky

Nenabízí trvalé řeše ní
Řešen í vlastních
probl é m ů nenabízí on
sám, ale žena
Zanechává n evy ře šen ou
sociálni otázku

Indiáni nejsou
kategoricky špatní
Nevyjasněná postava spasitel nebo sociopat?
Hrdinstvf kazl š ř l e n s tv l
hrdinv
Neexistuje jediný hrdina
- má mnoho podob
Hrdinou je p ůvodně "nekovboj"
Bojují s bandity, ne s
Indiánv
Nebojuji ani s bandity,
ani s Indiány, ale
s mexickou armádou
Muž není vojákem, ale
opět kovbojem (i když ve
voiensk é un iform ě)
Muž má politické ambice
Hrdina vl a st n ě hrdinou
není
Kovboj už pa tří do
starého železa
Tra dič ní

maskulinní
hrdinové do tohoto svě ta
n epatř i59

Muži nemluvl, ale "tvá ř í
se"
Hrdina nenl rodinný typ
Nejsou ani zbojníci, k te ří
berou bohatým a dávajf
chudým, ani
osvoboditelé, ani
hrdinové obyčejných lidi

McG ee (2007: 181)
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18

19

McCabe a paní
Millerová

Nebeská brána

1971 (McCabe & Mrs.
Miller)

Muž bojuje proti
korporaci "bez tv á ře"
Hrdina je sice
businessman v obleku,
ale taky muž s pověstí
pistolnika
"Klasický kovboj" je
okraiovou postavou

Zemi dobývá obchodem,
ne st ř l len lm
Nebojujes Indiány,
bandity ani Mexičany ,
ale s velkou korporací
Neni osamělý , ale
v tandemu s ženou

1980 (Heaven's Gate)

Hrdina je vzdělaný muž
Zamiluje se do dvou žen
Muž neví, co je p ře s n ě
jeho úkolem60

Bojuje se s někým jiným
- St ředo- a
Východoevropany
P řesto málo bitek,
p řest řel e k . hádek

20

N e s m i ř itel ní

1992 (Unforgiven)

Alkohol z muže d ěl á
zabijáckého násilnika
Žena muže p řern ě ňu íe vyléčí z alkoholismu
Násilí muž používá jako
východisko
z pochybností o svém
mužství

21

Zkrocená hora

2005 (Brokeback
Mountain)

P ředm ět

60

zkoumání

Hrdina z rn o u d ř í až ve
stář i

Své či n y z mládi o či st í
zabitím zloči nců
Násili n en i č í jen
psychiku jednotlivce, ale
všech "pří tom ných"
P ředmět

zkoumáni

McGee (2007 : 228)
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3. Mýtus homosexuála
"Lidé se mě vždycky ptali, o čemže vlastně kniha The Celluloid Closet j e. Já jim
vždy odpověděl, že zkoumá homosexuální postavy ve filmu. Jejich reakce se
zřídkakdy lišila. 'Opravdu ?' zeptali se, na tváři měli posměšný úšklebek

a dodali: 'A

citujete pravá jména lkit?"
Vito Russo

3.1. Imanentní vývoj postavy homosexuála v americké kinematografii

Od počátku vzniku filmu byly homose xuální postavy stejně jako jiné menšiny na
stříbrném plátně témě ř neviditelné. Proces studia a zkoumání vztah ů ga yů a filmu

tedy začal "archeologickým" rozborem mainstreamových ob raz ů ." To znamenalo
nahlížet na hlavní filmovou produkci z hlediska skrytých znaků homosexuality
v heterosexuálních postavách a zápletkách. Rozvoj tohoto zkoumání stimulovala
sběrná

a popisná práce amerického historika Vita Russa, který v roce 1981 vydal

ilustrovanou studii The Celluloid Close ť", kterou v roce 1987 pod statně aktualizoval
a rozšířil. Kniha se pět let po Russově smrti dočkala v roce 1995 filmového
zpracování od amerických dokumentaristů Roba Epsteina a Jeffreyho Friedmana.
Až do sedmdesátých let se homosexu ální postavy ve filmech objevovaly pouze
v úzkém rozmezí rolí - byly omezeny na dvě kategorie: ob ěť nebo padouch.ř"
vývojová období reprezentace homosexuálních postav v americké kinematografi i lze
rozdělit podle několika kategorií. Homosexuální postavy neprošly sítem cenzury,

kterou se na základě dokumentu Motion Picture Production Code od roku 1930 sám
filmový průmysl ve Spojených státech requloval." Gay postavy se staly tabu v daleko

větší míře po zpřísnění Code v roce 1934.65 V roce 1968 se v americké
kinematografii zavádí nový systém označení vhodnosti film ů , takzvané písmenné
ratingy, které fungují dodnes. V té době se také ve filmech zača ly homosexuální
postavy objevovat jmenovitě."

Gross (2001 : 56)
.
"
.
.
"
Název lze p řekládat jako "Celuloidový šatník", p ři čemž "to be closeted znamena v gay terrnlnoloqll
6být skrytý, neprojít procesem coming outu". Více Isay (1996).
3 Gross (2001 : 57)
64 Více Custen (1999: 308)
M Russo (1987: 31)
66 Russo (1987 : 163)
61
62
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Další ro zdělení se dá periodicky u rčit do čtyř n ejhl avněj š íc h fází. První a druhé
období rozdělují nepokoje ve Stonewallu. Newyorská policie 28. če rvna 1969
provedla jeden z pravidelných záta hů na gay podniky, tentokrát v baru Stonewall
v Greenwich Village . Násilné a neopod statněné obtěžování policisty si ale
homosexuální komunita nenechala tehdy líbit, zača la se bránit a brzy se k ní p řid aly
stovky lidí na ulicích . Nepokoje trvaly několi k dní a byly základem pro vznik mnoha
hnutí na obranu lidských práv homosexuál ů v USA i po celém světě. Dodnes se na
konci června po celém světě konají průvody gayů nazvané Gay Pride, v ně mecky
mluvících zemích pak Christopher Street Day. Liberální LGBT (Iesbian, gay, bisex ual,
transgender) hnutí se projevilo i ve filmech ." Další období reprezentuje nástup
epidemie AIDS v osmdesátých letech a devadesátá léta a začáte k nového sto letí
jsou významné zejména přiznáním mnoha práv homosexuálním p á rům v řa dě zemí
na světě . Přesto toto téma stále zůstává v americké politice i spol ečnosti velmi

kontroverzním."
Přes

nulovou otevřenou reprezentaci homosexuálních postav ve filmu zasá hly do

jejich imanentního vývoje už první filmy z počátk ů kinematografie. Gay charakteris tiky
(ať

už skryté nebo otevřené) nalezneme v každém období vývoje filmu. Pro účel této

práce jsem na základě studie Vita Russa vybral 16 filmů reflektujících imanentn í
vývoj homosexuálních postav . Snímky jsou zastoupeny také v knize Larryho Grosse
z roku 2001 Up from Invisibility a v souboru textů Thomase Waugha z roku 2000 The
Fruit Machine .
Chceme-Ii hovořit o postavách s homosexuálním podtextem v prvních fázích
vývoje kinematografie, musíme hovořit o zženštilých postavách , o mužích, kteří se
převlékali za ženy a podobně. William Dickson natočil už v roce 1895 ve studiu

Thomase Edisona v New Jersey experimentální ozvučený film nazvaný Veselí bratři
(The Gay Brothers)." V pětiminutovém snímku tančí dva muži valčík hrající z
Edisonova gramofonu. Ačkoli se přesně neví, co Dickson touto nevinnou scénou
myslel, ani zda název opravdu vypovídal jen o veselosti hlavních postav, tato první
vlaštovka za sebou vlnu filmů s homosexuálními postavami nebo alespoň jejich
náznaky nepřinesla."

67
68
69

Gross (2001 : 40)
Gross (2001: 135)
.
. .
.
•. .
•
Russa (1987: 6-7). Jelikož neexistuje oflci álnt česky nazev filmu, p řelo žil Jsem ho podle p ůvodn ího

~iznamu slova "gay".

Gross (2001 : 57)
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Zže nštilé postavy a postavy, které se za ženy převlékaly, našly uplatnění hlavně
v groteskách. Mnoho mužů p řed vád ěj ících ženy reprezentuje v amerických němých
fil mech nejlepší příklady americké komediáln í tvořivosti. Vito Russo za příklad těchto
postav pova žuje zejm éna Ch aplin ův snímek Chaplin dokonalou dámou (1915 , A
Wom an) a také některé scény filmů s Lauerem a Hardym, ve kterém se komici
p řevlékali do ženských šatů. Jelikož ale o Lauerovi a Hardym budeme hovořit ještě

v následujícím období imanentního vývoje homosexuálních postav ve filmu,
zůstaneme u Chaplinovy dámy, kv ůli které se komik dokonce zbavil knírku.

Film je o setkání Chaplina a rodič ů jeho přítelkyn ě. Aby rodi č e ošálil, p řev l e če se
jako žena . Chaplin se převlékl za ženu celkem třikrát - v tomto filmu naposled.
Zavedl do filmu jako jeden z prvních prototypické znaky homosexuálních postav, je ž

označujeme jako crossdressing , tedy p řevlékání se do šatů opačného pohlaví."
Samoz řejmě

ale nešlo o to vykreslit něj aký sociální problém nebo upozornit na

neobvyklé prvky sexuáln ího chování ve spo le čn o st i - jednalo se jednoduše o
grotesku.
Také další zástupce , film Goerge Marshalla z roku 1932 Jejich první chyba (Their
First Mistake)72 se Stanem Lauerem a Oliverem Hardym v hlavních rolích, používá
homosexuální podtext jako komickou situaci. Hardyho manželka (Mae Busch) si
stěžuje, že její manžel neustále tráví čas se svým p řítel e m Lauerem. Oba tuto situaci

komentují v dialogu:

73

Lauer: Co to s ní prosím tě je?
Hardy: Ale, nevím . Říká, že na tebe myslím víc jak na ni.
Lauer: No ale ty na mě myslíš víc, ne?
Hardy: Tam raději nebudeme zacházet.
Lauer: Víš, co je problém?
Hardy: Co?
Lauer: Potřebujete v domě miminko .
Hardy: Co to s tím má společného?
Lauer: No, když budete mít miminko , zaměstná to mysl tvé manželky, ty m ůžeš
po nocích chodit se mnou a ona už na to nebude myslet.

71
72

73

Russa (1987: 10)
.
.,
•. .
Neexistuje oficiální český název. Proto jsem pro ú čely teto prace p řelož il nazev doslova.
Russa (1987: 73)
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Násl eduje scén a, kdy jdou Lauer s Hardym adoptovat dítě . Když se s ním vrátí
dom ů , zjistí, že se Hardyho manželka rozvádí a Lauera označuje jako "tu druhou

ženu ". Dvacetiminutový snímek konč í záběrem na Hardyho a Lauera, jak leží
v posteli, mezi sebou mají adoptované dítě a krmí ho z láhve, kterou zahřívali na
hrudi. Film samozřejmě nemá zá m ě rn o u homosexuální zápletku , ale jak
poznamenává Russo "homosexualita tam bezpochyby je".74 Podle něj totiž komedie
byla vždy daleko schopnější pohrávat si se sexuálními rolemi lépe než drama, a to
proto, že lidé mohli jiné než heterosexuální postavy jako vtip lehčej i p řej ít. 75
Film, který ukázal homoerotiku v nekomickém světl e , je H itchcock ův horor Provaz
(1948, Rope). Dva mladí muži, studenti vysoké školy Brandon Shaw a Philip Morgan

uškrtí svého spolužáka, inspirováni přednáškami jednoho u čitele , aby dokázali svou
nadřazenost.

Ve filmu opět není řečeno př ímo , že je mezi hlavními postavami intimní

vztah. Nicméně oba esteticky velice nadané muže ztvárnili gay herci, románová
předloha

filmu o vztahu mezi

oběma

studenty otev ře ně mluvila a jejich dialogy nesou

skryté homoerotické nar ážky." Autoři filmu se v cenzurou nasátých čtyřicátých a
padesátých letech snažili projít s takovým ohodnocením , aby mohli snímek uvést do
oficiální distribuce, a proto homosexualitu vynechali."
K roli zženštilých

postav" se vrátila role Kipa (hraná Davidem Waynem)

v komedii Adamovo žebro (1949, Adam's Rib). Film o feministickém sporu mezi
dvěma manžely a zároveň právníky stojícími proti sobě v soudním procesu přinesl

dialog mezi Adamem Bonnerem (Spencer Tracy) a jeho manželkou Amandou
Bonnerovou (Katherine Hepburn) o feminismu a rovných příležitostech mužů a žen.
Výměně názorů je přítomen také přítel Amandy Kip. Adam po vyostřené debatě

opouští pokoj a Kip (se kterým se Adam necítí dobře , i když ho Amanda obhajuje
slovy: "Drahoušku, vždyť je tak milý!") prohlašuje: "Amando, přesvědčila jsi mě . Já
snad dokonce půjdu a stanu se ženou! " Poté, co Kip odejde, na to Adam reaguje :
"Jo, a nebude muset chodit ani daleko." Amandino upozornění , ať je zticha, jel ikož by
je ještě mohl slyšet, je indikací , že její feminismus má hranice ve chvíli, kdy chce ze

Russa (1987: 74)
Russa (1987: 74)
76 Waugh (2000 : 148)
77 Russa (1987 : 94)
78 Russa je označuje jako .slssy".

74

75
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syna "vychovat pravého muže", a kdy už by hrozilo zpochybnění tradičních
sexu álních rolí. 79
V padesátých letech nato čil režisér Nicholas Ray velice úspěšný snímek
s Jamesem Deanem v hlavn í roli Rebel bez příčiny (1955, Rebel Without a Cause) .
Ten obsahuje mnoho narážek na alternativní sexuální chování a také jejich aplikaci
v ritualizovaném chování gang ů . 8Q
Ve snímku se sedmnáctiletý problémový středo školák Jim Stark (James Dean)
spřátelí s třináctiletým Platem (Sal Mineo). Ten k Jímovi vzhlíží jako k otci, kterého
neměl, je zženštilý, mívá problémy s policií a občas n ěkd e n ěco provede. Mezi
oběma existuje určité pouto. Dvojici ještě doplňuje dívčí postava Judy (Natalie

Wood). Jim se zženštilého Plata zastává i přesto , že tím riskuje vlastní pověst.
Nicméně chlapec na konci filmu umírá a drama tedy neukazuje šťa st né ho

homosexuála (i když nevyřčeného) , jehož osud by nebyl n ěj akým způ sobem
negativně poznamenán . S odstupem doby dává filmu homoerotický náboj také fakt ,

že Jamese Deana obestírají pověsti o jeho bisexuální orientaci. Emocionální citlivost
hlavního hrdiny je navíc prototypickým znakem homosexuálních postav, zejména pro
homosexuální publlkurn."
Thomas Waugh v souvislosti s Rebelem bez příčiny napsal, že Hollywood si
rezervoval šťastné konce pro heterosexuály. Gay postavy ve filmu "umírají tradi čn ě
jako mouchy, s přesností mechanického stroje, ve službách zvýšení napětí nebo
dramatu a také z obav dominantní kultury o vlastní sexuantu"." Postava Plata je
typickým příkladem stavu, kdy si scénáristé oblíbili smrt gay postavy zastřelením jako

způsob jasného a čistého konce."
V šedesátých letech americká společnost zažívala pomalou změnu v názorech na
homosexualitu. Hollywoodská produkce ale stále zůstávala vůči homosexuál ům
chladná. Autorům filmů už cenzoři dovoloval i zobrazovat homosexuály, tyto postavy
ale musely být nešťastné , respektive otevřeně neqativnl."
Jednu z nešťastných postav byl taky Půlnočn í kovboj (1969, Midnight Cowboy)
britského režiséra Johna Schlesingera. Hlavní postavu Joea Bucka - Texasan a
s kovbojskou čepicí - ztvárnil Jon Voight. Joe přijíždí do New Yorku, aby se živil jako
Russa (1987: 68)
Russa (1987: 108)
~ Russa (1987: 110)
82 Waugh (2000 : 19)
83 Waugh (2000 : 20)
84 Gross (2001: 60)
79

80
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gigolo s klientelou mezi bohatými pa n ička mi. Realita je ale jiná a Joe, který zů stává
bez peněz, se musí živit sexem s kýmkoli, přiče mž mezi jeho zákazníky patří také
muži. Mezitím se spřátelí s invalidním zl oděj íč kem bez domova Ratsem Rizzem
(Dustin Hoffman). Film je provázán vzpomínkami na J oe ů v život v Texasu, kde jej a
jeho přítelkyni přepadl gang mužů a oba znásilnil. Joe a Ratso se nakonec spo lečně
vydávají na Floridu . Nemocný Ratso totiž doufá, že se mu v příznivěj ším podnebí
podaří vyléčit tuberkulózu. Cestou autobusem do Miami ale umírá a Joe zůstá vá sám

na novém neznámém míst ě. "
Jak Vito Russo, tak Larry Gross a Thomas Waugh řadí postavy v Půlnočn ím

kovboji mezi takzvané .buddy" snímky , tedy mezi filmy, v nichž je namísto
otevřeného vztahu mezi dvěma muži jejich spojení zobrazeno přáte lstvím. A ačko li je
příběh zasazen do liberální spodiny New Yorku, nenechali autoř i diváky na

pochybách, co si myslí o homosexuálech. Joe je vyobrazen jako o běť okolností ,
zatímco jeho klienti (například nesmělý student bez p en ě z, který se po orálním sexu
s Joem pozvrací, nebo sebou samým

nenávid ěný

a nevyrovnaný katolík, kterého Joe

zmlátí a on přitom křičí, že si to zaslouží) jsou těmi "špatnými, zvrácenými"
homosexuály. Kromě toho hlavní postavy neopomíjejí vyslovovat vulgární o zn a čen í

homosexuálů jako například "faggot".86
V roce 1 970 zašel film Williama Friedkina Chlapci z party (The Boys in the
Band)87, co se týče otevřeného zobrazení gay postav, j eště dál. P říběh , který
zaznamenal úspěch už jako stejnojmenná divadelní hra, je o devíti p řátelích , kteří se
sejdou v sobotu odpoledne na oslavě narozenin u jednoho z nich v bytě na
Manhattanu. Snímek nabízí pohled na devět nejrůznějších postav homosexuála
s jejich prototypickými znaky - neinteligentní , ale svalnatý prostitut (zajímavé je , že je
jeho přezdívka Kovboj), třicátník stěžující si na ztrátu mladistvého vzhledu, opilecký a
sebemrskačský katolík procházející psychoanalýzou, mladík z venkova, který se do

New Yorku přistěhoval, aby prozkoumal možnosti života homosexuální komunity ve
městě, černoch toužící po bílém bohatém partnerovi, zženštilý a "vykroucený" gay a

nakonec homosexuální pár s rozdílným pohledem na monogamii.
Všechny hrdiny autoři snímku představili v krátkých zá běre ch hned na začátku
filmu. Zobrazením nejrůznějších stereotypních znaků homosexuality, jež se
M Gross (2001: 63)
w Russo(1987: 80)
.
.
.
87 U tohoto filmu také neexistuje oficiální český název. •Chíapci z party" Je tak volnym p řekl ad e m
významu názvu .The Boys in the Band".
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shodovaly v konotaci vybíravosti a pos edlosti vlastním vzhledem, je identifikovali jako
homosexuály. 88
Doplňuje je j eště muž, o kterém jsou p řesvědčení , že jim chce oznámit, že je

homosexuál, ale který se nakon ec vrací ke své manželce a dětem , jelikož ho odradí
pohled na otevřené homosexuály na party. Postavy se totiž před vádějí jako n ešťa stn í
a zoufalí jedinci neschopní žít norm ální život. Větši n a z nich totiž trpí nenávist í k sobě
samým, pochybností o svém životě nebo zoufalstvím nad tím, že jsou
homosexuálové. Film se navíc témě ř celou dobu odehrává v prostorách jediného
bytu, což můžeme chápat jako znak p ředpokl ád an ého klaustrofobicky uzavřeného

světa gayů. 89
Nicméně , jak poznamenává Russo (1987 : 177), ne všechny postavy jsou
nešťastné nebo negativní. Zobra zení stereotypních zna k ů homosexuálních postav

navíc vyvolalo první veřejné protesty homosexu ál ů proti takovém u zobrazování jej ich
komunity, jež vyvrcholilo později filme m Na lovu, o kterém se zmíním pozděj i . Na
konci filmu Chlapci z party zazněla legendární věta ústře dn í postavy ve chvíli, kdy se
probírá nepořádkem na konci večírku: "Kdo to byl, kdo řekl : ,Ukažte mi šťastného
homosexuála a já vám ukážu tělo mrtvého qaye." Sumarizoval tím celý dosavadn í i
následný žánr gay filmů. Z dvaatřiceti snímk ů vyrobených mezi lety 1961 až 1976
s lesbickou nebo gay postavou v jedné z hlavních rolí t řin áct zobrazilo homosexuála,
který spáchal sebevraždu, a v osmnácti snímcích byl gay zavra ž d ě n."
Z řady snímků o gayích s nešťastným koncem nebo n e šťa stnými homosexuály
vybočuje snímek režiséra Chritophera Larkina

Velmi přirozen á

věc (1974, A Very

Natural Thing)91, Zasvěcení tehdy snímek určený do hlavní distribuce popisovali
slovy jako "seriózní" a "první".92 Velmi přirozená věc vypráví příběh muže, který se
rozhodl odejít z kláštera, aby se stal učitelem na základní škole a večer hledal
partnera v gay barech v New Yorku. S jedním partnerem se rozejde, jelikož ten ho
jen využívá a chce se stýkat (sexuálně) i s jinými muži, ale nakone c se seznámí a

zůstává s rozvedeným mužem, se kterým si rozuml ."
Co tento film odlišuje od ostatních gay filmů, je zá mě rné se vyhnutí zobraze ní
prototypických znaků sebemrskačskéhohomosexuála. Navíc nese pro gay hnutí a
Dyer (1999: 300)
Gross (2001: 63)
:~ Gross (2001 : 63)
.
... .
.
, , . .
Kvůli neexistenci oficiálního českého nazvu budu pou žívat doslovny preklad nazvu oriqin álnlho.
92 Waugh (2000: 18)
93 Russo (1987: 207)
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pro vývoj film ů s homo sexuální tematikou d ůl ežitý a v sémioprostoru filmového světa
homos exuál ů dosud neznámý rys - šťastný

konec."

Dalším gay filmem , který patří do vývoje americké homosexuální filmové tvorby ,
je Klec blázn ů (1978 , La Cage aux Folles). Ačko li je to film francouzské produkce,
zaznamenal do té doby nevídan ý ú spěch v Evropě a zejména ve Spojených státech.
Díky tomu měl silný vliv na americkou kinematografii a dočkal se nejen pokračování,
ale v roce 1996 také americké verze nazvané Ptačí klec (The Birdcage) s Robinem
Williamsem, Nathanem Lanem a Genem Hackmanem v hlavních rolích." Proto jsem
se ho rozhodl zařadit jako představitele jednoho stupně imanentního vývoje gay
postav v americké kinematografii. Klec bláznů je komedií, v níž se jeden
z homosexuálních partnerů Renato rozhodne p ředstírat , že je heterosexuál, aby
zapůsobil na konzervativní a pravicové rod iče synovy možné budoucí manželky.

Jenže jeho partner Albin , hlavní hvězda travesti n oční h o klubu, který oba vlastní ,
vstoupí během večeře do hry p řevlečený jako jeho manželka a také matka jeho syna.
Gross vysvětluje úspěch filmu hlavně díky tomu, že neohrožuje tradiční
"heterosexuální dlktátorstvl"." Renato a Albin jsou zobrazeni jako milující se a
stabilní pár, ale nikde ve filmu se nelíbají , ani nevyj a d řuj í žádnou fyzickou
sounáležitost. Film

nezpochybňuje

ani to, že syn nevysvět lil

ro d in ě

partnerky

pravdivou situaci jeho rodiny a hodlal zapřít člověka , který ho vychoval "jako
vlastního". Russo přidává ještě jeden aspekt, a to ten, že heterosexuální publikum se
mohlo pohoršovat nad crossdressing postavou, zatímco homosexuální nad bigotním
konzervativním párem. Každá skupina si tak našla ve filmu vlastní polohu."
Zatímco komediální Klec bláznů atmosféru gay postav ve filmu lehce uvolnila,
snímek Na lovu (1980, Cruising) režiséra Williama Friedkina (do imanentního vývoje
zasáhl už snímkem Chlapci z party) situaci hodně přiostřil. Film je příběhem
newyorského policisty Steva Burnse (AI Pacino), který je poslán v převle čen í do
světa místních gay podniků (zejména sadomasochistických kl ub ů ). Policie totiž hledá

sériového vraha, který znásilňuje a pak zabijí gaye, jejichž znetvo ře ná těla hází do
řeky Hudson . Burns nejdříve policisty zavede na špatnou stopu, jelikož pod ezřívá

číšníka Skipa z jedné restaurace . Toho pak vyšetřovatelé nutí nahého masturbovat

před čtyřmi detektivy, aby získali kvůli testům jeho sperma. Burns je jejich chováním,
Waugh (2000: 19)
Gross (2001: 72)
96 Gross (2001: 71)
wRusso(1987:264)
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které je podle něj motivováno homofobií, rozho řče n a uvažuje o odchodu od policie.
Na konci filmu ale vrah a najde Ue jím homosexuální student hudby) a chytí ho. Burns
se během svého vyšetřování rozejde se svou dívkou a začne zpochybňovat vlastní
sexu ální orientaci.
Film vyvolal obrovský odpor u homosexuálního publika. Friedkin totiž zako nči l film
otevřeným koncem, s tím , že je jasn é, že se AI Pacinova postava stala homosexuální

pouhým kontaktem s homosexuálním prostřed ím. Navíc se stává vrahem, jelikož
zřejmě zabije svého homosexuálního souseda. Publikum je konfrontováno s konotací

toho , že homosexualita je nakažlivá a také brutální. Ve filmu je navíc scéna, kdy
sériový vrah bodá svou oběť, zatímco zá b ě ry st říd aj í sekundové zá b ě ry gay porna.
Autoři tak publiku nabízeli konotaci gay sexu spojeného s n áslltm."

Film tehdy vyvolal protesty nejenom při promítání (tehdy se k h om o sex u á l ů m
přidali

i filmoví kritici), ale už během jeho natá čení v legendární newyorské gay čtvrti

Greenwich Village. Demonstranti se dokonce střetli s policií, která proti nim použila
obušky. Scénář se totiž nějakým zp ůsobem dostal k publicistovi, který napsal, že to
bude jeden z nejbigotnějších film ů historie. Nakonec režisér na za čáte k filmu umístil
upozornění, že film nemá odrážet svět homo sexu ál ů , a zobrazuje jen malý segment

homosexuálního světa, který všechny gaye nereprezentuie."
Během

osmdesátých let přišla do hlavního proudu americké kinematografie vlna

filmů s gay (a lesbickou) tematikou. Jejich smě řování navazovalo na prvních pár

pozitivních vlaštovek ze sedmdesátých let, nicméně, až v osmdesátých letech tyto
filmy přinesly zlomové vnímání homosexuál ů na plátně. Snímky z tohoto obdob í
vedle otevřenosti vůči homosexuálním tématům začínaj í pracovat s problematikou
epidemie HIV a AIDS, která v osmdesátých letech narostla do obrovských rozm ěrů .
Chválu gay kritiků přinesl film Mi/ování (1982, Making Love) 100 režiséra Arthu ra
Hillera. Ačkoli se nesetkal s nadšením ostatních kritiků a po prvním ú s pěšném týdnu
promítání se propadl do hluboké ztráty, přinesl do velkorozpo čtové mainstreamové
americké produkce filmů důležitý zlom.

101

Mi/ování je o pohledném a ú spěšn ém

doktorovi Zackovi, který musí přiznat své atraktivní a milující manželce Clair, se
kterou je ženatý už osm let, že se zamiloval do muže - pohledného a úspěšn ého
spisovatele Barta. Poté , co se ukáže, že Bart holduje promiskuitnímu zp ů sobu života,
Russo (1987 : 259) a Gross (2001: 65)
99 Gross (2001 : 66)
.. '
.
, . . .
100 Kvůli neexistenci oficiálního českého názvu budu používat doslovny p řeklad nazvu orlqtnálnlho.
101 Russo (1987: 272)
98
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najde si Zack úspěšného architekta , se který se usadí v luxusním bytě na
Manhattanu. Film končí setkáním po letech mezi Zackem a Clair, která se mezitím
znovu vda la a porodila syna. Diskutují spolu nad svými životy a publikum zjišťuje , že
jsou vš ichni šťastní. Film mimochodem lidskou sexualitu, až na odsouzení
nemonogamního způsobu života Barta, nehodnotí. Auto ři se také vyhnuli výrazovým
pro střed ků m melodramatu. Například rozvod mezi mužem a ženou se zdá témě ř

bezbolestným, ú s pěšná rozvedená manželka není rozvodem materi á lně d otčena a
Za ckova kariéra léka ře není žádným způsobem ohrožsna. !"
Kritika tehdy film označila za nudný. Každopád ně se v tomto filmu normalizovala
zobrazení životních situací homosexuálů , které do té doby ve filmech nebyly k vidění
v pozitivním světle. Byly to polibky Zac ka a Barta, vzájemné svlékání a také jejich
sexuá lní styk, i když ten je ště nebyl doopravdy vidět. Dvě pohledné mužské
hollywoodské hvězdy p ředved ly na plátně náznak bezproblémového milostného aktu
a příbě h navíc skončil pozítlvn ě . l '"
Jední m z prvn ích amerických fi lmů, které se zabývaly nemocí AIDS, byl snímek

Poslední ohlédnutí (1986, Parting Glances)'?' režiséra Billa Sherwooda. Příběh se
to č í kolem mladého gay páru Roberta a Michaela. Robert přijal práci v Africe, což

jeho problémový vztah s Michaelem postaví do několikaletého vakua. Michael
zů stá vá v New Yorku a se stará o svého bývalého partnera Nicka, který má AIDS a

kterého stále miluje. Videoklip Nickovy punkové kapely je přitom úspěšným hitem na
MTV. Nick je uzavřen ve svém bytě a propadá klaustrofobickým pocitů m (odkaz na
imanenci ve snímku Chlapci z party) a vrací se ke svým ho řkým i komickým
vzpomínkám . Děj snímku se odehrává během dvou dn ů , zejména pak bě hem
ro zlučkových večírků pro Roberta. Jedním z nich je party uspořádaná Robertovým
fem in i nn ě excentrickým šéfem a jeho slavnou manželkou. Druhý večírek je
u sp ořá dá n trendy umělce m a p ř ítele m páru. Na n ě m se setkávají s mnoha lidmi, kteří

v té chvíli u rčují módní směry v New Yorku. Několik těchto prostředí zobrazilo napětí
v životech ho mosex uál ů na počát k u éry AIDS na Manhattanu, ale zároveň nenabídlo

p říl i š mnoh o rozuzlenl.l'"

Gros s (2001 : 73)
Gross (2001 : 74)
104 Opět neexistuje oficiální český název, a proto využívám volného p ře kl adu .
105 Waugh (2000: 225-6)
102
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Ve filmu není homo sexualita postav braná jako téma, ale spíše jako automatický
fakt.

106

Vyskytuje se v něm jedna scéna, kdy Michael a Robert jedou v taxi na letiště

a řidič nadává nějakým lidem na ulici do . buz l ků". Michael taxikáře fyzicky za jeho
vulgaritu napadne. Film reflektuje m ě nící se podobu gay hnutí v USA, kdy útoky na
homosexuály byly velice časté, ale zároveň už byla homosexualita vnímána částí
veřejnosti i médií pozítlvn ě. ?"

Hollywoodská produkce zabývající se AIDS vyvrcholila v roce 1993 filmem

Phí/ade/phia (Philadelphia) s Tomem Hanksem a Antonio Banderasem v hlavních
rolích. Snímek vypráví o soudním sporu na AIDS umírajícího gaye Andrewa (Tom
Hanks), kterého vyhodili z práce kvůli jeho nemoci, o podpoře jeho partnera Miguela
(Antonio Banderas) a jeho rodiny a o p řístupu z po čát ku homofobního právníka Joea
(Den zel Washington), který Andrewa zastupuje. Gross poznamenává , že se
Hollywood nesnažil ve Phí/ade/phii vybočovat ze stereotypního zobrazování

homosexuálů a zejména těch, kteří trpí AIDS.1oa Potkáváme tu bě lo šského
homosexuála , který v práci zatajuje, že je gay, p řestože má partnera a jeho rodina o
jeho homosexualitě ví. K homosexualitě se při zn á , až když onemocní AIDS, a firma
ho okamžitě vyhodí. Najde si proto homofobního če rn ošs ké h o právníka, kterému
tvrdí, že ho všichni ostatní odmítli, a prosí ho, aby ho ve sporu s firmou zastupoval.
Právník se postupně naučí akceptovat jedinou homosexuální postavu (a nem ů žeme
si myslet, že jeho postava by nebyla později zd ě še n a , kdyby jeho syn přiše l s tím, že
je gay) . Nicméně během konverzace se svou manželkou o tom, kdo všechno je
v jejich rodině homosexuál (nebo lesba), zjišťuje , že nemůže soudit čl ově ka jen na
základě homosexuální orientace. Autoři ale ve

Phi/ade/phii přece j enom

marginalizovali a popírali život homosexuálů. Například několikrát ukázali milostnou
scénu právníka s jeho ženou, ale homosexuální pár se sotva dotknul, a když se
jednou políbil, divák viděl pouze temeno hlavy partnera. Homosexuální přátel é páru
byli téměř neviditelní - nepočítáme-Ii maškarní party v bytě , ve kterém bydleli.

l 0g

Phi/ade/phia končí rozsudkem ve prospěch Andrewa, který ovšem mezitím umírá
v nemocnici ve společnosti svých nejbližších.
Konec devadesátých let přinesl vlnu mainstreamových fi l mů, v nichž gayové a
heterosexuální ženy navazovali blízká přátelství p řipomínajíc í intimní romance (až na
106 Gross (2001: 77)
1~Russo(1987 : 313)
108 Gross (2001: 146)
lw Gross (2001: 147)
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sexu ální styk, který se odehrál m axim álně po vypití alkoholu). Jedním z nich je i film

Lepší už to nebude (1997 , As Good As It Gets) s Jackem Nicholsnem v hlavní roli.
Postarší spisovatel Melvin (Jack Nicholson) trpí úzkostnými stavy (obssesivecompulsive disorder). Nicméně je úspěšným autorem romantických příbě h ů a nikdy
si nedává pozor na jazyk. Svou schopnost urazit za každou cenu navíc využívá
s hrdostí. Přesto se seznámí se servírkou Carol (Helen Hunt), která jej obsluhuje
v jeho oblíbené restauraci na Manhattanu. Carol vychovává astmatického syna .
Melvinovým sousedem je úspěšný mladý a homosexuální ma lí ř Simon (Greg
Kinnear). Melvin ho doslova nesnáší a mezi oběma dochází ča sto k roztržkám,
zejména kvůli Simonovu psíkovi Verdellovi. Životy všech tře ch se nečekaně spojují
ve chvíli, kdy Simon po brutálním vloupání končí v nemocnici. Melvin se musí
postarat o nenáviděného psíka Verdella, ale starost o psa v n ěm zač ne vzbuzovat
pozitivní a altruistické chováni. Melvin se nakonec nechá p řesvě d č it , aby odvezl
autem Simona , který kvůli rekonvalescenci není schopen malovat a dostane se do
finančních potíží, k jeho rodičům. Během několikadenního výletu zač ne Simon (který
neřekl rodičům, že je gay) malovat (nahou Carol), nachází novou inspiraci, Melvin se

vyzná z citů ke Carol a nakonec spolu začnou žít.
Film zaznamenal obrovský mezinárodní úspěch . Gay postava je tu vyobrazena
opět jako citlivý muž a umělec. S odkazem na imanenci postav je tu lehce

zesměšňována, ale to je ostatně i postava, která jej ze s m ě š ň uj e . Homosexuál je

navíc ve snímku Lepší už to nebude velice zranitelná osoba, jemně zženštilý a

.nevyoutovaný''!" v rodině.'!'
Posledním výrazným mainstreamovým snímkem, který zasáhl do sémiotické
imanence homosexuálních postav, byl film Objekt mé touhy (1998, The Object of My
Affection). Příběh vypráví o Nině (Jennifer Aniston), která na jedné party potkává
svého kamaráda - mladého učitele - George (Paul Rudd). Poté, co se dozvídá, že
se s ním rozešel jeho partner Robert, nabízí mu, aby se nastěhoval do jejího bytu
v Brooklynu. Oba si velice rozumí, podniknou spolu kurz klasického tance a prakticky
se do sebe zamilují. Jediným problémem je, že mezi nimi nem ůže proběhnout žádný
sex, jelikož George je gay .
Do jejich vztahu zasáhne těhotenství Niny. Otcem je její sexuální partner Vince ,
který se s ní chce oženit. Nina ale trvá na své nezávislosti a k výchově dítěte místo
110
111

Termín to come aut" vy]'adřuje proces přiznání homosexuality sobě a svému okol!.
"

Gross (2001: 178)
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biologického otce přizve George. Jejich plán několik měsíců funguje. Zasáhne do něj
až situace, ve které George potkává perspektivního partnera a Ninu musí opustit.
Ona ale nezůstává sama a nachází sblížení s jiným mužem.
Snímek Objekt mé touhy zobrazil s odkazem na imanenci u Velmi přirozen é věci
postavu pozitivní gaye učitele, jehož sexuální orientace v žádném p řípa d ě
neohrožuje jeho povolání. Vztah s ženou, která sice ví, že je gay, ale přesto po něm
touží, nenaruší nakonec ani jejich rozchod a směřování vlastní cestou. Na předcho zí
snímek Lepší už to nebude navazuje platonickým vztahem k ženě , jíž se (stejně jako
Simon pro Carol) stává platonickým nejlepším p ř íte l em . Jako nový rys imanence se
dá pokládat postava gaye jako vhodného otce.! "

112

Gross (2001 : 178)
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3.2. Shrnutí imanentního vývoje gay postav v americkém filmu
Imanentní vývoj homosexuálních postav v americké kinematografii lze přeneseně
vyjá dřit metaforou vývoj e sexuality lidského jednice od narození po dospělost.

Už běhe m počátků filmu na konci devatenáctého století se v dílech objevovaly
homose xuá lní post avy. Vzhledem k tomu , že toto téma bylo velice tabuizované, jejich
homo sexualitu je možné dekódovat na základě stereotypních znaků přisuzovaných
lidem s odlišnou sexuální orientací. Ač ko li není vysloveně řečeno, že muž, na
kterého se díváme, je homosexuál, nese znaky konotující homosexualitu. V prvních
filmech to bylo zaujímání ženských rolí (taneční partner muže ve Veselých bratrech),
převlékání se do ženských šatů pro účel pobavení a komiky anebo komické

zobra zení přílišného přátelství nebo soužití mužských postav. Tak jako dítě , které
sice samozřejmě nemá projevy se sexuáln ím podtextem, ale vyznačuje se
zj e m ně l ým a citlivějším chování m, nep řij ímán ím zažitých mužských a ženských rolí a

nezájmem například "o mužské sporty", v rodičích m ů že vyvolat podezření (a obavy),
že jim doma vyrůstá homosexuál.
Po zdější

filmy ze čtyřicátých let obdobné homosexuální rysy postav využívaly

k ze s m ě š n ě n í a ujištění se o vlastní sexuální i dentitě , kterou tehdy společnost
považovala za jedinou správnou. Nalézáme tak zjemně lé , esteticky citlivé postavy,
které mají posunutý hodnotový systém, brutální a deviantní sklony (Hitchcockův
Provaz), nebo ještě stále skryté homosexuály , kte ř í umírají n e p ři rozenou cestou.
Paralelně s dospívajícím dítětem si tak homosexuální postavy hledaly identitu a byla

jim nabízena jen jediná správná, přičemž ty ostatní jim byly předkládány jako špatné.
Ve chvíli, kdy si jedinec připustí, že je gay, začne o svém osudu a o své i d e ntitě
pochybovat, nebo se nenávidět za to, že je homosexuál. Imanentní vývoj
homosexuálních postav na tom od šedesátých let nebyl jinak. Snímky zobrazovaly
homosexuály jako nešťastné jedince trpící depresemi, nenávistí k sobě samým a
sebemrskačskými sklony. Už se ale začaly objevovat první pozitivní vzory, se kterými

by bylo možné se kladně identifikovat.
Sedmdesátá léta se v metaforickém srovnání s vývinem jedince podobají
počátkům dospělosti. Filmy předvedly šťastné homosexuály, šťastné osudy, ale také

promiskuitní gay komunitu, plnou násilí, brutality a perverzního sexu. Mladý jedinec si
tak může vybrat, jelikož se mu nabízí otevřený svět , který nemusí být vždy ten
správný, ale učí se vlastními chybami. Snaží se ale stejně jako film p říliš
neprovokovat většinový názor, aby si v životě příliš neuškodil.
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Osmdesátá léta přinesla do mainstreamové americké kinematografie p říběhy ,
které řešily obyčejné starosti homosexuál ů. Gay postavy už se tolik nezabývaly jen
tím, " p ro č a jak" se staly homosexuálními, ale řešily běžn é problémy všedního života.
Mezi ně patřila i šířící se epidemie AIDS.
Mladý dospělý homosexuální jedinec se taky v této fázi života začíná zabývat
problémy všedního dne , startuje kariéru a zárove ň musí čelit mnoha p ře kážká m a
strachu například i z nákazy HIV.
Jenže s postupem času zjišťuje, že jeho homosexualita není zase takový
problém. Také zjišťuje, že by měl rád rodinu, ale z nejrů zn ěj š íc h d ů vod ů ji n em ů že
mít, a tak hledá varianty řešení například mezi nejlepšími p řáteli (z nichž větši na jsou
heterosexuáln í dívky).
Filmy z devadesátých let ukazují šťastného homosexuála, úspěšného a s p řátel i ,
který občas musí vyřešit dlouho ignorovaný problém ze svého osobního života.
Homosexualita, zdá se, už není nosným problémem těc hto fil mů a také ani
problémem zdravých dospělých jedinců.
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3.3. Tabu lka imanentn ího vývoje gay postav v americkém filmu
Český název

filmu

brat ř i *

Rok vzniku
(Originální
název filmu)
1895
(The Gay
Brothers)

1

Veselí

2

Chaplin
dokonalou
dámou

1915
(A Woman)

3

Jejich první
chyba*

1932 (Their First
Mistake)

Nové rysy homosexuála
Dva muži spolu tančí
Veselá scéna
Muž na sebebere ženskou
roli
Muž se p řevlé ká za ženu
Komická postava
Není otevřeně oav
Sblížení mezi dvěma muži
~omické postavy
Zenská žárlivost na vztah
mezi muži
Dva muži se staraií o dítě
Homosexuální postavy nevyřč en é

4

Provaz

1948 (Rope)

5

Adamovo žebro

1949 (Adam's
Rib)

Homosexuálové - vrahové
Homosexuálové - estéti
Bez morální odpovědnosti
Zženštilá postava
Muži odmítaná
Rozumí si s ženami
Zes měšň ová na

6

7

Rebel bez

P ůlno čn í

p říčiny

kovboj

1955 (Rebel
Without a Cause)

1969 (Midnight
Cowboy)

Zženštilá postava
Homosexuál nakonec
umírá - za střel en
Emocionální citlivost
hlavního hrdiny
Homosexuál nevyrovnaný a špatný
Nenávidí se
Hlavní hrdina - jen jejich
ob ěť

Vulaarismv vůči aavům
Různé charaktery
homosexuála
8

9

10

Chlapci z party*

Velmi

p řirozená

věc *

Klec bl ázn ů

1970 (The Boys
in the Band)

1974 (A Very
Natural Thing)

1978 (La Cage
aux Folles)

Většina nešťastn á ,

nenávidící sama sebe
Prvnf šťastn é postavy
Skrytý homosexuál ženatv s dětmi
Pozitivní konec
Najde partnera
Obyčejný čl ověk - uči tel
Odmítá stereotypní styl
promiskuitníhoživota gayů

Milující pár
Jedna z postav zženštilá
Zatajení homosexuality
p řed konzervativními lidmi
Převlékán í se za ženu
Mall děti

Chyběj ící

rysy
homosexuála

Nezobrazení intimní
interakce mezi dvěma muži
Muž není v ženské roli ani
v ženských šatech

~ejsou k o mič tí, ale d ě s iv í
Zádné sblížení mezi
dvěma muži
Žena nemá výraznou roli

Žádný vztah k mu žům
Gay postava nenl dě s ivá
Není vrah

Nezesměšňována

S muži si rozumí

Už ne neviditelný
homosexuál
Vztah mezi hlavními
postavami - neviditelná
homosexualita
Ro zhodn ě ne skrytá
homosexualita
Ne vulgarismy od
heterosexuálních postav
Gay neumlrá

Homosexuál není
jedinec
Netrpí nenávisH k sobě
samému
Neumírá
nešťastný

Homosexuální postavy
nejsou nešťastnými jedinci
Heterosexu ální pár =
bigotni konzervativci
Gay pár si nijak fyzicky
nevviad řuie náklonnost
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11

Na lovu

1980 (Cruising)

12

Milovánf*

1982 (Making

13

Poslední
ohlédnutf*

1986 (Parting
Glances)

14

Philadelphia

15

Lepší už to
nebude

Love)

1993
(Philadelphia)

Homosexuální postava v k~~i, s/m hrátky, drogy,
zabijáci
Homosexualita nakažlivá a
brutálnf
Homosexuálni postavy
umírají
Promiskuitnf aav
Uspěšný gay
Pohledný gay
Šťastný gay
Líbajícf se a rnilulfcí se gay
Šťas tný konec
Promiskuitní aav
U sp ěšný gay
N e ře š í , že je gay
Gav s AIDS
Gay s AIDS
Tajf homosexualitu
Nemá přá te l e ?
~mfrá , ale vyhrává
Zádnv sex
Gay jemný u m ě lec
Problém s při znán fm

1997 (As Good

rod in ě

As It Gets)

Kamarád žen
P řepad en a zra ně n , bez

N eze s m é š ň ov á n t

Nejsou š\'astnými jedinci
Nemilují se

N ezes mě š ňová n f

Nekriminalizovánf
Ne brutální

Homosexualita není
ús t řed nl rn tématem filmu
Homofobní heterosexuál
se u č l být tolerantnf
Gay polibek nenf vidě t

Neumírá na AIDS
Ú spěch stř íd á neúspěch

Č á stečně zes měšňován

pen ě z

16

Objekt mé touhy

17

Zkrocená hora

1998 (The Object
of My Affection)

2005 (8rokeback
Mountain)

Gay je nejlepší p řítel ženy
Platonický vztah muže a
ženy
Gav - náhradníotec

Gay není tolik zranitelný
Není umělec
Nenf nešťastný jedinec

P ředmět

P ře d m ě t

analýzy

analýzy

~eexistuje český název a proto ve své práci budu využívat názvu, který jsem vytvořil překladem
nazvu originálního.
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4. Sém iot ická analýza filmu Zkrocená hora
4.1. Synopse filmu Zkrocená hora
Film Zkrocená hora vypráví příběh dvou mladých kovboj ů Ennise del Mara (Heath
Ledger) a Jacka Twista (Jake Gyllenh aal).
Ennis a Jack se setkávají na začátku léta roku 1963 v americkém státě Wyoming
na úpatí hor.
Přijeli sem, aby získali sezónní práci jako honáci ovcí na pastvě . Chovatel ovcí

Aguirre si je najme, aby tajně pásli tisíc ovcí v chrán ěné rezervaci na Zkrocené hoře .
Jeden z nich má vždy hlídat přes noc ovce na horských pastvinách a druhý musí
zůstat

v základním táboře v údolí.

Film v první části ukazuje pomalé sbližován í kovbojů . Nejdříve spolu postupně
navazují přátelství, mluví o rodině, o životních zkušenostech a o plánech do
budoucna.
Autoři také do první části Zkrocené hory začlenili velké scenérie p říro dn í

rezervace, vysoké hory a téměř panenská údolí.
Muži se v horách živí převážně fazolem i, ale ty se jim brzy zprotiví. Poté, co Ennis
přijde

skoro o všechny zásoby ve chvíli, kdy mu kůň a mula utečo u , jelikož se splaší

kvůli medvědovi, se Ennis s Jackem pokus í ulovit n ějaké divoké zvíře. Jack st řílet
p říliš

neumí, ale Ennisovi se podaří zastřelit jelena , což oba ra do stně oslaví.

Jejich přátelství přeroste do intimního vztahu po jednom společném več eru
v táboře, kdy se opijí a ve stanu mezi nimi nakonec proběhne sexuální styk.
Ačkoli jsou oba situací zmatení, Ennis poměrně více než Jack, nakonec ve vztahu

pokračují a kromě fyzického navazují i emocionáln í sblížení.

Jejich soužití ale naruší příchod bouře , kvů li které majitel stáda na říd í návrat ovcí
do města. Muži se loučí, myslí přitom na to, že už se zřejmě neuvidí, a každý se s tím
vyrovnává o samotě vlastním způsobem.
Ennis se žení s Almou. Narodí se jim dvě dcery. Pracuje jako sezónní d ělník při
asfaltování silnice a na farmách . Nejdříve s Almou žijí na odlehlém , rozpadajícím se

ranči, ale poté Alma přesvědčí Ennise , aby se odstěhovali do města , do malého bytu
nad obchodem, kde budou mít jejich malé dcery kamarády.
Jack se po roce vrací do Wyomingu, kde žádá Aguirreho o práci. Ten mu ale

řekne, že práci nemá vyloženě pro něho. Jack se ptá, zda alespoň p řijel Ennis, ale
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majitel stáda mu jen naznačuje, že ví, co mezi Jackem a Ennisem před rokem
proběhlo, a poté ho vyhodí ven .

Jack se živí rodeem, na kterém se seznámí s dcerou bohatého prodejce

zemědělských strojů Lureen. Tu si přes odpor jejího otce vezme, zplodí s ní syna a
zapojuje se do rodinného podniku.
Jack po čtyřech letech kontaktuje Ennise pohlednicí s dotazem , zda může přijet.
Ennis mu odpovídá kladně a muži se setkávají v Ennisově městě .
Hned při prvním setkání se políbí, což uvidí také Alma, která si to ale nechává pro
sebe.
Ennis s Jackem skončí v motelu a druhý den odjíždějí na pár dní na Zkrocenou
horu . Na tu se pak pravidelně vracejí, zatímco manželkám tvrdí , že jezdí ryba řit.
Lureen žádné podezření nemá, s Jackem se časem částečně odcizí. Hádky mezi
Ennisem a Almou dospějí až k rozvodu a Ennis se stěhuje zpět na rozpadlý ranč.
Odmítá navíc Jackovy nabídky na společnou farmu.
Alma Ennisovi prozradí, že ví o jeho tajemství, během amerického svátku Dne
díkůvzdání. Ten Ennis oslavuje společně s Almou a jejich dvěma dcerami a Alminým

novým přítelem. Večeře proběhne bez problémů, ale u umývání nádobí Alma
znechuceně

Ennisovi vyčte jeho podle ní zvrácený vztah s Jackem. Ennis reaguje

podrážděně

a nakonec rozzuřeně beze slova odchází.

Jack stejný svátek slaví s rodiči manželky Lureen. Její otec Jacka nesnáší a sám
se ujme krájení krocana, ačkoli je u Jacka hostem. Jackův syn sleduje při jídle
televizi a Jack mu ji vypíná s tím, že se může dívat až po jídle. Lureenin otec ale
televizi opět zapne. Nakonec ho Jack rozčileně okřikne, otec se vrátí, sedne si na své
místo a Jack se ujímá krájení krocana.
Ennis se mezitím seznamuje v hospodě s místní servírkou, se kterou začne
chodit. Jejich vztah ale nakonec skončí.
Naposledy se Jack a Ennis setkávají na Zkrocené hoře na začátku léta roku
1975. Tam se dostanou do hádky kvůli tomu, že Ennis Jackovi opožděně řekne o
práci, kvůli které se nebudou moci delší dobu vidět.
Ennisovi se ale jednoho dne vrátí pohlednice, kterou poslal Jackovi, s razítkem
"adresát zemřel". Poprvé v životě telefonuje Lureen, jež mu řekne, že se Jack udusil
krví na opuštěné silnici, když mu do obličeje praskla pneumatika. Obraz ale divákovi

říká pravý důvod, tedy, že Jacka zabila trojice mužů, zřejmě proto, že se dozvěděli o
jeho homosexualitě.
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Ennis navštíví Jackovy rodiče , kde v Jackově pokoji nalézá košile, které
kovbojové měli první léto na Zkrocené hoře.
Košile mu Jackova matka zabalí a vyzve Ennise, abyje n ě kd y navštívil.
Film končí scénou, kdy k pojízdnému domu, kde Ennis bydlí, přijíždí autem jeho
starší dcera Alma, aby mu sdělila, že se chce vdávat. Ennis jí slibuje, že přijede na
svatbu a Alma odjíždí. Ennis nakonec zůstává sám , podívá se j e ště do skříně, kde
má na dveřích svou a Jackovu zkrvavenou košili a pohlednici Zkrocené hory. Poté
skříň zavře

a kamera zabírá výhled z okna na rozlehlé pole.
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4.2. Hudební znaky
Tak jako v každém westernu, i ve Zkrocené hoře zní kytary, harmonika, housle,
country písničky a případně taky mexická hudba. Vzhledem k tomu, že je film
zasazen do šedesátých let dvacátého století, přidává se k tomu reprodukovaná
hudba z jukeboxů a z rádia. Dominujícím zvukem je ale ticho.
Ticho jako nulový hudební znak má v tomto filmu výrazné kon otačn í funkce , tedy
inferuje do filmu hudbu, která pro obdobné scény byla prototypická, a která se proto
stává součástí sémioprostoru Zkrocené hory.
V záběrech obou hlavních postav, kde přemýšlejí , dívají se do dálky, odpoč ívají ,
čekají, a také když se osamělí ocitají někde po vypjaté situaci, respektive po určitém
dějovém zlomu , nehraje žádná hudba, je jen ticho a zvuky okolí.

Otevírá se tedy prostor pro hudbu jako nulový znak, v Lotmanově pojetí "minus
prijom", který zve do textu všechny melodie prototypické pro imanentní vývoj
kovbojského filmu (níže na ně explicitně odkážeme).
Úvodní scéna, ve které se oba muži setkávají před kancelá ří majitele stáda , je
tichá. Ennis a Jack se spolu nebaví, občas se pouze na sebe pod ívají nebo se
nenápadně

pozorují. Z hlediska sémiotické imanence tato scéna přímo navazuje na

znakovou situaci filmu Tenkrát na záp adě , ve kterém muži spíše, než aby mluvili, tak
se "tvá ř í" .
Pomalé kytary, kterých je

stejně

jako veškeré jiné backgroundové hudby ve filmu

minimum, spíše pomáhají dotvářet lyriku
nahánění

ovcí, širokých

kovbojského diskurzu
zn á zorň uj í

záběrů

příběhu. Většinou

zazní během scén

krajiny a podobně . Plní také roli signalizování

vypravěče . Během

hudby totiž na sebe navazují scény, které

rychlejší plynutí času.

Sémantickou kombinací hudebních znaků kytary v doprovodu s houslemi
společně

s obrazem stáda ovcí a krajiny se v první část i příběhu do tváří mýtus čisté

a panenské přírod y .
Scéna, kdy se spolu Ennis a Jack poprvé vyspí, je také bez hudebního podkresu.
Divák během sledování krátké, ale expresivní scény (vrátím se k ní v odd íle
obrazových znaků), slyší pouze přerývané vzdechy a zvuk rozepínání o b lečen í.
Scéně to přidává na syrovosti a drsnosti a sémiotické autent ičnos ti. Je tady tedy

zvolen obdobný přístup jako v jiných konotačních příležitostech, ve kterých hudební
znaky absentují a přítomny jsou jen autentické ruchy z prostřed í. Rozdíl je ovšem
v tom, že takto je do filmu vtahována aktualizace kovbojského příběhu , na kterou si
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v žádném případě nemůžeme rozpomínat, totiž explicitně přítom ný erotický vztah
kovboje s kovbojem.
Ihned poté, kdy Ennis odjíždí z tábora na pastviny, ho doprovází nemelodické
flétny, které vyvolávají konotaci zmatení, blížící se katastrofy a nepříjemné situace.
Katastrofu o pár vteřin později symbolizuje obraz ovce zabité vlky.
Flétny nicméně pokračují až do rozhovoru o tom, co se stalo minulou noc. Pomalá
a nemelodická flétna doprovází slova o tom, že to byla jen jednorázová záležitost, a
ujištění o tom, že ani jeden z nich není .queer"- tedy .teple]". Ovšem okamžitě po

tomto ujištění se rozehraje jeden veselejší kytarový akord - který konotuje vyřešen í
problému a akceptaci toho, co se stalo a co se stane. A tady hudební znaky dovršují
obohacení kovbojského příběhu o citový vztah muže s mužem . Kytara zaplní ticho
během druhé noci, přičemž soulož mezi Ennisem a Jackem už není syrový anální

sex z předchozí noci, ale intimní a něžný akt. Kytara v té chvíli vykládá divákovi
příběh o sblížení obou postava akceptaci jejich vztahu. Scéna už neobsahuje zvuky

rozepínání oblečení, nezobrazuje pouze sexuální styk, ale pomocí pomalých kytar
vztah posouvá do emocionálních konotací.
Další hudba se objevuje až ve scénách po Ennisově svatbě, veselé kytary
doprovázejí sáňkování nebo sledování filmu v letním

kině

s manželkou Almou.

Dokreslují bezstarostnou atmosféru těsně po svatbě . To se dostává do př í mého
kontrastu o pár minut později, kdy jejich společné soužití doprovází zvuk rád ia a
brečící děti

- nepříjemné zvuky konotují nezvládnutelnou a chudou domácnost.

Ve scéně oslav čtvrtého července, tedy Dne nezávislosti Spojených států, hraje
malá dechová kapela americké nacionalistické písně - cožje na jednu stranu znak
malého, chudého městečka, ale na druhou zařazuje film do amerického
sémioprostoru.
Abychom nebyli na pochybách, že jsme ve westernu, jsou prototypickým znakem
westernů - country hudbou - doprovázena prostředí jako hospoda, rodeo a
podobně .

Identifikace emocionální retrospektivy se opět projeví, když pomalé kytary při
setkání obou hlavních hrdinů po čtyřech letech naznačují nejen radost, ale také určité

napětí. Ve scéně se tajně vášnivě políbí za domem a Ennisova manželka to uvidí.
Podle podobného konceptu jako na začátku příběhu se pak s kytarami,

doplněnými tentokrát i o basovou kytaru, vracejí na Zkrocenou horu, aby tu oživili
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vzpomínky (podobná hudba), ale také zjistili, co se s tím druhým za roky odehrálo
(nové znakové prvky v hudbě) .
Jedním z podpříběh ů v této části je Ennisovo vyprá věn í o tom, jak mu v dětství
otec ukázal zl yn čo va né tělo jednoho homosexuálního kovboje. Tento příběh opět
doprovází nemelodická flétna. Scéna se tak hudebně identifikuje se znakovou
představou hrů zy a krutosti.

Samostatnou kapitolou by mohla být reprodukovaná hudba z ju keboxů , rádia,
případně

zpívaná v barech.

Píseň "Víra ve lži" (Trust in Lies) hraje ve chvíli , kdy se Jack snaží n eú spěš n ě

seznámit s kovbojem v baru.
"Král silnice" (King of the Road) doprovází Jacka na cestě za Ennisem. Jack je
veselý a píská si. Přesný opak je poté jeho návrat, kdy plá če a poslouchá smutnou
píseň

"Láska, která nerezaví" (A Love That Will Never Grow Old).

Mexická hudba doprovází typickou mexickou vesnici, lidé jsou na ulici, lampiony,
horký letní večer -

příslib potěšení.

Další reprodukovanou hudbou je jukebox s písní " Ďá b lova pravá ruka" (Devil's
Right Hand). V této

scéně

se s Ennisem, sedícím

osa mo ce n ě

v hospodě, seznámí

místní mladá servírka, která hudbu sama pustí. Už jen text pí sně
stereotypické

označování

m ů že

odkazovat na

žen v mnoha klasických pohádkách, kde m ěly jen d vě

polohy - bud' jako dobré, nebo špatné postavy. Nikdy nic mezi tím.
Na tuto scénu navazuje okamžitě rychlá hudba s tancem na jednom texaském
bále, kde je Jack se svou manželkou a jedním dalším párem.
V části, kde si Ennis přijede pro svou dceru na víkend a vezme ji společně
s novou přítelkyní - servírkou - do restaurace , pouští z jukeboxu píse ň "Rozvod"
(Divorce). Zdá se, že autoři se reprodukovanou hudbou snažili "dovyp rávět" dos lovně
příběh , v tomto případě takto: "Ano, dospívající dcera je zklamaná, že otec vzal na
sch ůzku svou novou přítelkyni , ale takový je holtživot rozd ělených rod in po rozvodu."

Ke konci filmu začali autoři snímku pracovat více s orchestrální hudbou. Ve
vypjatých scénách zní více houslí- zřejmě záměr zintenzívnit drama situace;

například ve scéně, kdy Ennis pláče, protože situace ve vztahu s Jackem se zdá
neměnná a beznadějná, hrají smyčce . Následují ihned kytary s obrazovou
vzpomínkou na první pobyt na Zkrocené hoře. Opět znaková retrospektiva, kdy se
kytary znovu stávají průvodcem, respektive vypravěčem.
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Následná reprodukovaná hudba v restauraci, kde Ennis opět sed í sám, má název
"Jsem vždy na hoře, když padám" (I'm Always On A Mountain When I Fall).

Zvukově signifikantní scénou je chvíle, kdy se Ennis dozvídá o J ackově smrti.
Prototypickým je pro ni opět ticho. Jackova manželka mu během telefonického
rozhovoru popisuje, jak zemřel. V momentě velice krátké scény, ve které Jacka tři
muži brutálně mlátí, nehraje žádná hudba. Narozdíl od první sexuální scény mezi
Jackem a Ennisem je ale scéna naprosto němá. Zní do ní jen dialog mezi Lureen a
Ennisem. Němost scény konotuje pocit, že se scéna odehrála v jiném, nereálném
světě.

V následující části filmu Ennis navštěvuje Jackovy rodiče. Nemelodické flétny
doprovázejí objevení košil v Jackově dětském pokoji. Přecházejí ale v kytary i
orchestrální smyčce. Kombinace hudebních motivů pomáhá zprostředkovat Ennisovy
vnitřní pocity, prakticky všechno, co s Jackem zažil, se smíchává v jedné chvíli
společně

s žalem a smutkem.

Film končí kytarami s obrazem košil a pohlednice se Zkrocenou horou. Ennis ř í ká
"Jacku, přísahám ..." a ke kytarám se přidává orchestr a basová kytara .
Hudebně

se

hudba Ennisovo

příběh
přijetí

syntetizuje do celistvého útvaru,

společně

až teď konotuje

vztahu s Jackem. Hudba nevyvolává pochybnosti nebo

nesoulad, není nemelodická jako na počátku
hory kontrastuje s

přičemž

převažujícím

příběhu,

a v sémioprostoru Zkrocené

tichem. Patos hudby vyvolává emocionální reakce a

se záběrem z okna, na pole s obilím a na nebe naznačuje, že příběh v této

chvíli obrazově končí a pokračování už nebude součástí filmu .
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4.3. Obrazové znaky
Hlavní postavy už na začátku filmu nesou ikonické znaky kovboje _ kovbojské
klobouky a vysoké kožené boty.
Jenže první kovboj v prvním záběru už nepřijíždí na koni, nebo v dostavníku, ale
stopem ve velkém trucku. Druhý se na scénu taky nedostává před Zkrocenou horou
standardními cestami. Přijíždí ve skoro nepojízdné dodávce s otevřenou zadní
kapotou .
Na druhou stranu se zachovaly jiné standardní prvky - oba ihned poté, co se
seznámí, zamíří automaticky (bez ptaní) do místního baru. Bar zůstává ikonou
westernů jako místo, kde kovbojové odpočívají nebo si krátí čas . Hrdinové si

zachovali i jiné kovbojské prvky - například cigaretu, whisky nebo zbraň (tu ale skoro
nepoužívají a ani to příliš neumí). Koně jim ale přidělí až majitel ovcí.
Kovboj ve Zkrocené hoře je v souladu s odkazem ke znakové imanenci například
ve Velké vlakové loupeži nebo Červené řece zasazen do širokých zá bě rů krajiny,
rozlehlých hor a panenské přírody. Tentokrát se ale nejedná o vyprahlou pustinu , ale
o hory a údolí plné života. Každopádně obrazy krajiny opět představují volnost a
nutnost velkého prostoru pro muže. Nicméně , jak naznačuj í některé dialogy, tato
krajina už není tou, která nikomu
neměl

nepatří,

ale je chráněnou oblastí, do které by člověk

vstupovat. Hrdinové v ní zároveň nejsou zarámovaní tak, že jí dominují, ale

naopak konotují roli fyzicky malého, nenápadného a neagresivního kovboje. (Jak
budu popisovat později, agresivita se ve Zkrocené hoře projevuje jiným způsobem .)
Muži si neumí příliš poradit ani s vlky nebo s medvědy.
Poté, co Ennis s Jackem přes dramatická údolí dovedou ovce na Zkrocenou horu,
začne jejich každodenní rutina. Jack vyjíždí na noc na horskou pastvinu, kde podle
nařízení majitele stáda nesmí zapálit oheň, aby na stádo neupozornil lesní správu.

Nahlíží do údolí se základním táborem, ve kterém Ennis rozdělal oheň . Kou ř, který je
indexem ohně, konotuje symboliku tepla znamenajícího bezpečný domov. Jedním
z úkolů Ennise, když je Jack na pastvinách, je týdenní cesta k řece, kam jim přivážejí
zásoby. Na cestě zpět ale narazí na medvěda, splaší se mu kůň. shodí ho ze sedla
na zem a spolu s mulami nesoucími jídlo uteče . Když se v noci dostává konečně do
tábora, netrpělivý Jack se poté, co se dozví o medvědovi, začne o Ennise
automaticky starat a ošetří mu ránu na hlavě. Symbolika ošetření jako péče a
starostlivosti konotuje první sblížení mezi dvěma kovboji.
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Následná scéna Ennise, který během deště ve stanu vyřezává ze dřeva koníka ,
mu vtiskuje rysy dětskosti. Při analýze několi ka dalších dějově uzavřených scén na ni
ještě několikrát

upozorním.

Pro naraci příběhu je d ůležitá scéna s myjícím se Ennisem v pozadí, zatímco
kamera je zaostřená na Jacka, jenž se na nahého Ennise nedívá (OBRÁZEK 1).
Jack má v puse cigaretu, ale kouř vtahuje bez pomocí rukou. Těmi totiž loupe
brambory. Rozmazaná postava Ennise v pozadí má na hl avě kovbojský klo bouk.
Ačkoli by to nebylo nutné, v jednom záběru je jak detail Jackova obl i čej e , tak

rozmazaná nahá postava Ennise. Jack se na Ennise nedívá. Aby ho vid ěl , musel by
se otočit. Pozorování nahého těla by prozradilo Jackovy intence. Scéna je tichá, bez
hudebního podkresu, slyšíme jen praskání ohně a šplouchání vody, kterou se Ennis
myje. Napětí je vytvářeno obrazem se dvěma obrazovými poli, ve kterém jsou oba
muži zároveň . Scéna tak vyvolává konotaci Jackových myšlenek (zobrazen ostře
v popředí) , který se stejně jako divák soustředí hlavně na rozost řený obraz nahého
Ennise. Jack zhluboka dýchá a polyká na prázdno. Scéna je navíc okamžitě
vystřídána

obrazem Jacka

maskulinního

předvádění

močícího

opodál - symbolem mužské úlevy. Symboliku

konotuje následné Jackovo chlubení se páskem z rodea ,

' EK 1', Napetl rnezt ostrym o b razem kovboje v popředí a rozostřeným obrazem nahého
OBRAZ
v

•

,

•

kovboje v pozadí.
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o něko l i k záběrů později se mezi Ennisem a Jackem odehraje intimní scéna,
která by se sice dala i přes její expresivnost označit jako nevinná, ale místo toho se
stane začátkem jejich dlouhého vztahu.
Tichá scéna sexuálního styku začíná tím, jak se Jack v polospánku natahuje pro
ruku Ennise, aby s ní mohl masturbovat. Ennis se ale oka mžitě vzbudí. Oba si mezi
sebou vymění několik agresivních výpadů, které v sobě mají sexuální podtext. Scéna
končí tvrdým análním sexem, během něhož Ennis zaujímá aktivní pozici a Jack tu

pasivní. Obraz je přitom tmavý, šerý, typický chladnými barvami (OBRÁZEK 2).
U této scény je nutné se zastavit. Můžeme v ní totiž nalézt hned několik znaků .
Prvním je znak komplikovaného způsobu komunikace mezi muži - spíše než verbální
cestou řeší náhlé problémy agresivně a bojem. Dále je nutné vysv ětlit , že tato scéna
není tak mimořádná, jak by ji běžný pozorovatel filmu mohl posuzovat. Anální sex se
totiž mezi kovboji, kteří se v historii často pohybovali v p řevážně mužském prostředí
(při

dobývání "Divokého západu"), vyskytoval docela často . P ři análním sexu pak

aktivní role znamenala dominanci a zá rove ň neznevažovala kovbojovo mužství,
zatímco pasivní roli přisuzovala společnost roli pod řízeno u a řemínlnnl .l "
Po této noci si Jack pere oblečení a umývá se v řece - ve spirituální symbolice
představuje

obraz duševního očištění - vodu jako očistec.

'I niího ko ntaktu mezi dvěma kovboji.

.

OBRAZEK 2: Studené barvy prvního sexua

113 Viz

Rupp (2002: 64)
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OBRÁZEK 3: Teplé barvy druhého sexuálního kontaktu mezi dvěma kovboji.

Scéna dalšího sexu už není tak expresivní a není ani tak doslovná. Obrazy
kovbojů,
večeru,

jak spolu mluví o problému, jak o něm přemýšlejí, přivádějí diváka k dalšímu
kde Jack ve stanu čeká na Ennise, který za ním

nejistě

jde, kde se políbí a

Ennis na Jackově hrudi projevuje náklonnost opětovaným dotýkáním. Scéna je
narozdíl od scény

předchozí

noci nasvětlená teplými barvami a divák má lepší

přehled o tom, co se v obraze děje (OBRÁZEK 3). Souhra těchto znaků konotuje
počínající

intimitu mezi Ennisem a Jackem.

Na tento obraz navazuje hra do půl pasu svlečených mužů. Obraz je brán z velké
vzdálenosti - z perspektivy pozorovatele. Ve střihu divák vidí detail majitele ovcí, jak
kovboje pozoruje, když se líbají. Z pohledu sémiotické imanence scéna navazuje na
znakovou situaci ve filmu Tenkrát na západě, konkrétně na Henryho Fondu těsně
před tím, než zabije nevinného malého chlapce. Majitel stáda ovcí je ztělesněním zla,

homofobie a případně také agrese.
Kamera ho navíc zabírá ze spodu, z perspektivy Jacka, který s ním později mluví.
Odkaz na klasické hierarchické uspořádání - nadřazenost nebo podřazenost

vyjadřuje pozice v záběru (například Sedm statečných, Červená řeka, a podobně).
Během prvního léta v horách se kovbojové ve Zkrocené hoře setkávají s několika
postavami latinskoamerické národnosti. Jejich marginalizaci, případně použití jako
rekvizity, konotuje zakomponovaná ignorace těchto postav. Ennis ani Jack se příliš
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nebaví ani s člově ke m , který jim nosí jídlo (lehce komicka'

t ) '
,
pos ava , ani s honaky
stáda, jež se během bouře pomíchalo s J'eJ'ich stádem , a Jack nemIUVl' ani.
s Mexičan em , se kterým prožije v pozdějších scénách náhodný sexuální styk (viz
níže).
Když kovbojové na konci léta musí stádo odvést zpět do města , Ennis vyj ad řuj e
svou nespokojenost se situací opět dětinsky. Uraženě sedí opodál a čeká , až za ním
Jack přijde , aby ho vyzval k cestě. Jack vyjadřuje lasem, do kterého ho chytá, snahu
připo utat si Ennise natrvalo. Laso se stává symbolem při poutání. Jeho motiv je po

celou dobu jejich vztahu opakovaně používán.
Hra s lasem se ale změní v bitku , tedy opět v agresivní vyjád ření emocí vůči
druhému a zá rove ň ve vyjádření smutku nad tím, že jejich vztah je v této chvíli u
konce.
Po ro zloučení se Jack rozjede domů a ve zpětném zrcátku pozoruje Ennise, jak
jde pěšky po silnici. Ennisovo emocionální zhroucení (první ve Zkrocené hoře , přijde
jich víc) je obrazově zarámováno do uličky mezi domy, což vyvolává dojem sevření ,
které cítí. Zá rove ň agresivním slovním výpadem na kolemjdoucího opakuje pro něj
typický zp ů sob vyjadřování emocí.
Později

ho film ukazuje

jako spole čné

sáňkování

šťastného

a sledování filmu v letním

prototypické). Z kovboje se stává
dětmi

-

vyjadřováno

s manželkou Almou -

silničář ,

kině

a u to ři

(pro

řadu

použili pro středky
amerických

filmů

který musí živit chudou rodinu se dvěma

indexickými znaky jako brečící

děti

nebo žena peroucí ve dřezu.

První scéna sexu Ennise a Almy začíná nejdříve heterosexuá lně osaháváním ňa der,
ale končí retrospektivním znakem análního sexu s Jackem.
Film pokračuje bitkou na oslavě čtvrtého července. Scéna oslavuje kovbojské
gentlemany, kteří ochraňují ženy před vulgárními opilci. Zároveň zapadá do
znakového prostředí Ennisových agresivních sklonů .
Příběh se po bitce přesouvá na rodeo, cožje Jackova parketa. Rodeo je prostředí

kovboj ů , místo obživy i seznámení se s muži (neúspěšné) a ženami (úspěšné).

Mimochodem i ve Zkrocené hoře zná barman všechny a můžete si s ním o lecčem s
Popovídat. Jack poznává svou budoucí ženu prototypicky v americkém prost ředí v baru - následuje sex na zadním sedadle auta a poté pohrdání manžel či na otce, To
je vyobrazeno znaky jako hozením klíčů v porodnici s komentářem "Rodeo pro to

skočí", pomlouváním přímo před dcerou a rozhodováním o výchově Jackova syna.
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Po příbězích oddělených životů Jacka a Ennise se film vrací k jejich komunikaci.
Kovbojové se setkávají po čtyřech letech. Scéna jejich objetí, které přechází ve
spontánní vášnivý polibek, symbolizuje nezmě ně no u emocionální vazbu mezi oběma
muži. Ohlédnutí okolo konotuje strach z prozrazení, ale ne zase tak velký, aby se báli
prozrazení před Ennisovou manželkou Almou. Ta je zahlédne. Oba muži skončí ten
samý den v motelu - symbolu místa, kde se setkávají tajní milenci. Společná cigareta
v objetí na posteli indikuje postkoitální stav. Druhý den ráno sleduje manželka
s dítětem v náručí muže , který odchází strávit víkend se svým milencem.
Neschopnost s tím cokoli udělat ji symbolizuj e jako ženu - oběť.
Příběh se přesouvá na Zkrocenou horu, kde si Ennis a Jack vyprávěj í , co se jim

za uplynulá léta stalo . Vysvětlení, proč Ennis n e m ůže žít s Jackem na společné
farmě, jak by si to Jack přál , doprovází zpomalené záběry z Ennisova dětství

s nemelodickou hudbou. Dva malí chlapci s dos pě l ým - otec a synové - kráčejí
k místu, kde leží mrtvý zlynčovaný člověk . Expresivní symbol homofobie a strachu.
Zároveň symbol agresivního "Divokého západu". Znovunavázaný kontakt mezi
dvěma kovboji paralelně zapadá do vzrůstajícího konfliktu mezi Ennisem a Almou .

Manželství Ennise se zřejmě hroutí. Naznačují to obrazy znuděné rodiny p řed televizí
v sobotu večer nebo sexuální scéna Almy s Ennisem, která po vým ěně n ě ko li ka
názorů končí obrazem manželů , každým na jedné straně postele, otočenými k so bě

zády. Střihem se okamžitě dostáváme do soudní s ín ě , kde se Ennis s Almou
rozvádějí. Rozsudek je tak znakově logickým vyústěním p ředchozích obrazů.

S Jackem se mezitím setkáváme, jak prodává kombajny. Scéna odkazuje
v souladu s imanentním vývojem kovbojů na film McCabe a paní Millerová, kde se
z kovboje stává businessmanem.
Film se vrací k rozvedenému Ennisovi. Ten opět odmítá s Jackem založit
společný ranč (v této scéně je vyjád řen strach z prozrazení nervózním se ohlížením

za okolo jedoucími auty) a zklamaný Jack odjíždí do Mexika - ikonicky vyjádřeného

silničním ukazatelem a poté rušnou mexickou uličkou s lampióny a mexickou
hudbou. V tmavém zákoutí si Jack vybere jednoho z kolem stojících mužů a odejde
s ním do tmy. Mexiko symbolizuje centrum neřesti , kde člověk může uspokojit

alespoň na chvíli nejtajnější touhy . Tak jako v dřívěj š ích scénách s Latinoameričany
Jack s mexickým prostitutem neprohod í ani slovo, jen na něj kývne.
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OBRÁZ EK 4: Hlava rodiny sedi v čele stolu a kráj i krocana.

Po Jackově mexickém výletu slaví oba kovbojové zvlášť ve svých rodinách
americký svátek Den díkůvzdání. Scény nabízejí hned několik symbol ů mužství.
Dominance (i nad jinými muži) je vyjádřena tím, kdo krájí krocana, kdo rozhoduj e o

výchově d ítěte a kdo sedí v čele stolu (OBRÁZEK 4). U Jacka je to ze začátku tchán,
ale po hádce se do této role dostává Jack. (Radost a ocenění ze strany manželky
na značuje její krátký úsměv.) Z hlediska sémiotické imanence homosexuálních

postav situace odkazuje na pozici homosexuální postavy ve filmu Objekt mé touhy,
kterou film i přes její sexuální orientaci zobrazil jako vhodného otce akceptovatelného
pro výchovu dítěte.
U Ennise je v čele stolu na Den díkůvzdání nový Almin přítel, který krájí krocana
elektrickým nožíkem (symbol slabosti). Po hádce s Almou, jež odhalí, že zná
Ennisovo tajemství, je Ennisova reakce agresivní (OBRÁZEK 5). Na krizi opět
reaguje silou - znak nevyrovnanosti, dětinskosti a také beznaděje . Nezvladatelná
agrese se projeví i napadením neznámého člověka na ulici.
Rychlým střihem od této beznadějné situace do čisté a harmonické přírody vzniká
konotace Z krocené hory jako jediného šťastného místa.
Tato schůzka už ale není zcela harmonická. Hádka Ennise a Jacka končí pláčem
a zhroucením Ennise - což je jeden z mnoha d ůkazů o jeho psychické
nevyrovnanosti a nevyzrálosti (vzlykání a doprovodné pohyby jako u plačícího
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dítěte). V ima nentním vývoji navazuje na "muže na pokraji zhroucení", které popisuje
McGee v analýze filmu Shane. Vzpomín ka na loučen í kdysi poprvé na Zkrocené hoře
a paralela se současností naznačuj e , že se tito dva muži už nesetkají. Příběh se
retrospektivní scénou uzavírá, a č koli film ještě nekončí.

OBRÁZEK 5: Kovboj v krizových situacích reaguje ag resivn ě.

Ennis se totiž dozví z vrácené pohled nice o Jac ko vě smrti. Napětí zvýrazňuje
rychlý pohyb kamery okolo Ennisovy hlavy a nahlédnutí do dopisu p ře s rameno. Na
vrácené pohlednici je pouze razítko "adresát zemřel " a Lureen, Jackova manželka .
popíše do telefonu naučený příběh o tom, jak devětatři cet i letý Jack zemřel. Nicméně
obraz vypovídá pravý důvod smrti - několikavte řinové , rychlé záběry na Jacka,
kterého mlátí tři muži do krve. Jak budu popisovat v čá sti o mluveném slově, tato
scéna vyjadřuje Lureenino pochopení, že Jack měl ještě jeden život, a stává se také
jedinou komunikací mezi ní a Ennisem .
Gang mlátící Jacka symbolizuje homofobii a agresi western ů , nesmyslné zabíjení
a jeho vliv na ostatní (OBRÁZEK 6). V imanentním vývoji navazuje tato část příběhu
na zpochybňování násilí, počínající filmem Souboj na slunci. Lureen ztratila manžela
a také ideály o něm , Ennis ztratil člověka , kterého miloval, a Jackovi rodiče ztratili
jediného syna . S ohledem na imanentn í vývoj homosexuálních postav ve filmech
odkazují obrazy mlácení na prototypické zakončení děje film ů z padesátých až

54

sedmdesátých let , v nichž vystupovali gayové. Ti v drtivé většině umírali
nepřirozenou

cestou .

OBRÁZEK 6: Homosexuální kovboj umírá nepřirozenou cestou.

Ennis přijíždí po tragické zprávě na návštěvu Jackových rodičů. Matka dotýkající
se Ennise a úsměvy symbolizuje přijetí Ennise jako Jackova milence a partnera .
Zkrvavené košile, které si nakonec Ennis nechává, matka s chápavým přikývnutím
beze slova zabalí. Košile symbolizují spojení Ennise s Jackem. Jsou to košile, které
si Jack schoval z posledního dne na Zkrocené ho ře v roce 1963, kdy se poprali ,
jelikož nevěděli, jak si vyjádřit vzájemné city. Spojení vyj ad řuj e i závěrečná scéna, ve
které Ennis Jackovi přísahá. Přísaha jako manželství, p řísah a jako pomsta nebo
přísaha jako slib.

Ennis zůstává v pojízdném domě jako stárnoucí chudý kovboj, jehož d ět i jsou
dospělé a začínají vlastní život. Z hlediska imanence kovbojských filmů odkazuje

scéna stárnoucího kovboje na film Nesmiřitelní z roku 1992.
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4.4. Znaky v mluveném

s lově

Také v mluveném slově najdeme někol i k ikonických a indexických vyjád řen í , která
reprezentují western. Mezi nimi jsou slova jako .kovbojovat" (to cowboy with),
"kámoš" (bud) - oslovení mezi kovboji, nebo .rodeov ánr (rodeoin'), "Máš whiskey
nebo něco podobného?" (Got whiskey or something?).
Nalezneme také mnoho slovních znaků agrese. Slova jako "cucák, hajzl, zasraně ,
zatraceně, zkurvysyn (nadávka i oslovení mezi přáteli )" (piss-ant, arsehole, fucking ,

goddamn, son of a bitch) a podobně symbolizují verbalizovanou agresi , drsnost
Západu a odkazují k drsnosti předchozích western ů, které se odehrávaly v daleko
divočejší době,

než byla šedesátá léta.

Dalším znakem, jenž se ale v p ře d choz íc h westernech neobjevil, jsou slova
kovboje o
dět i ,

rod ině

a

běžných

starostech. Ennis používá slova jako "oženit se, péče o

podpora dětí, musím pracovat" (getting married , childcare, child support, I gotta

work) a sám se musí vyrovnat s výrazy jako "alimenty a c hůva " (child benefits a baby
sitter). Kdysi

osamělý

kovboj se jejich prost řed n i ctv í m stává n ěkým , kdo se musí

starat o rodinu (OBRÁZEK 8). Dělá to z něj "civilizovaného č lověka". Transformace
hrdiny

kvůli přítomnosti

ženy nalezneme v imanentním vývoji už například ve filmu

Shane.

OBRÁZEK 8: Kovboj se stará o rodinu.
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Slovní tvary a špatná gramatika (we was - s právně by mělo být we were - byli
jsme, pack of smoke - krabička cigaret, your folks - tvá rodina apod .) představují
nevzdělanost kovboj ů a prostřed í , ze kterého pocházejí.

Ve slovních spojeních může me nalézt znaky vlastností, jichž jsme si všimli už
dříve

v

hudbě

a obrazu.

Jedním takovým je Ennisova d ět in skost. Vyjád ření "Ty jsi možná h říšn ík, ale já
ještě neměl příležitost" (You may be the sinner, but I haven't had the opportunity) je
vyjádřením

toho, že je panicem.

Melodramatické vyjádření kovboje "na pokraji zhroucení" se objevuje zejména ve
scéně, kdy se Jack a Ennis vidí naposledy. .Nejsern nic a nejsem nikde!" (I ain't

nothing, I ain't nowhere!) společně s p láčem a fyzickým zhroucením dotvá ří
melodramatickou rovinu p říběhu, kdy vyj á d ře n í je čistou sebelítostí nad sebou
samým. Značí to i jeho nevyzrálost ve vztazích. Z hlediska imanence
homosexuálních postav odkazuje tato scéna na tendence k sebemrskačství ve
filmech Chlapci z party nebo Půlnočn í kovboj.
Samostatnou kapitolou by mohly být výrazy, které
homosexuálních
chlapi,

kteří

"Když to

párů

v

příběhu.

situaci

Strach z homofobie je přítomný ve větách jako: "Dva

spolu bydlí? V žádném

nemůžeš

naznačují

případě ! "

(Two guys Iiving together? No way!)

spravit, musíš s tím um ět žít" (If you can't fix it, you have to stand

it.) a "Pokud by se to provalilo, jsme mrtví." (If someone finds out, we're dead. )
Předposlední věta

navíc ještě

vyjadřuje

rezignaci s osudem, neschopnost, respektive

neochotu problém nějakým způsobem řešit.
Co se týká vztahu Ennise a Jacka, je vyj ád řen jen několika málo slovními
spojeními. Asi jedno z nejd ůležitějších je: . N ěkdy mi chybíš tak moc, že si myslím, že
to nezvládnu." (Sometimes I miss you so much I can hardly stand it.) Jejich tajné
schůzky jsou před manželkami označované jako " rybaře ní" (fishing). Ryba řen í tady

vlastně konotuje nějakou tajemnou aktivitu , kterou mají muži jen mezi sebou a do níž

se jim nikdo jiný nemá plést (OBRÁZEK 7).
Dominance muže nad ženou je ve Zkrocené hoře vyj ád ře na několika způsoby.
Příkladem jednoho z nich je dialog ve scéně Ennise a Almy, která jde proti jeho vůli

do práce. Ennis na ní křičí, ať nechodí, že musí uva řit jídlo. Na odpověď Almy, že je
jídlo na sporáku, odpovídá Ennis: .Ní kdo nebude jíst, dokud ho nedáš na stůll "
(Noone's eating it, until you serve it!) Dominance ovšem v tomto p řípadě selhává,
jelikož Alma do práce přesto odejde. Stejně tak selhává ve chvíli , kdy Alma nabádá
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Ennise k opatrnosti v sexu, jelikož nechce znovu otěhotnět. Ennis reaguje ve smyslu
- pokud nechceš moje d ítě , můžu tě opustit. Alma mu ovšem odpovídá: " Chtěla bych
je , kdybys je dokázal zajistit." (I would want them, if you could take care of them .)
Následuje střih a rozvod .

OBRÁZEK 7: Muži jezdí "rybařit" a ženám do toho nic není.

Ve Zkrocené hoře nalézáme mnoho zna ků dominance ženy. Vyjadřují ji například
scény: Jack při seznámení se s Lureen: .Na co čeká š , kovboji?" (What are you
waiting for, cowboy?), .Nejdu na tebe moc rychle?" (Ain't I too fast for you?), Alma
reagující na to, že jí Ennis přivedl děti přímo do práce, aby je pohlídala, protože musí
do práce: "A co moje práce?" (What about my job?), případně ženina rezignace na
život s mužem ve slovech Lureen na plese: "Manželé nikdy n e c htěj í tan č it se svými
ženami. " (Husbands never want to dance with their wifes.) Žena (Alma) taky donutí
muže přestěhovat se do města, kde bude mít možnost pracovat a bude mít více času
pro sebe, protože si děti můžou hrát s vrstevníky.
Důležitou problematikou je i dominance mužů nad jinými muži. Ve scéně

s krájením krocana v rodině Jacka Twista vyj ad řuj e jeho tchán stereotypní představy
o mužství slovy: "Chceš, aby se stal opravdovým mužem, ne? Ti vždy sledují fotbal. "
(You want him to be a real man, don 't you. They always watch football.) Přitom
narušuje Jackovu roli ve výchově jeho vlastního syna, když chlapci zapíná te levizi
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ihned poté , co ji Jack vypnul. Jack nakonec začne křičet a tím se misky vah
dominance převáží na jeho stranu: "Sedni si ty zkurvysynu na ten svůj zadek, než ti
ho nakopu do dalšího týdne! " (Now sit down you son of a bitch , ar I kick your ass to
the next week!)
Dalším symbolem dominance muže nad muži je způsob , jakým mluví majitel
stáda ovcí z roku 1963 k Ennisovi a Jackovi: . Neiste moc dobří, " (You aren't very
good.) "Vy p a d něte z mýho přívěsu ! " (Now get out of my trailer!) "Nemám práci pro
TEBE!" (I don't have work for VOU !) První a poslední věta navíc vyjadřuje nepřímo
homofobní smýšlení drsného obyvatele "Divokého západu" a jeho p řístup
k homosexuálům. Jeho homofobní postava je ale vykreslena negativně . Je to člověk
se špatným společenským chováním a p řístupe m k lidem. Nepř ímo ho charakterizují
věty Jacka jako například: "On nemá žádné právo nás k tomuhl e nutit!" (He has no

right to force us to do this!) a podobně.
Ve scéně, kdy si Jack a Ennis promlouvají o situaci, která nastala jejich prvn ím
sexuálním stykem , zaznívá několik homofobních formulací, ale zá ro ve ň urč itý způsob
vyjadřování

hrdosti: "Já nejsem teplej . Já taky ne." (I ain't queer. Me neither. Slovo

queer - negativní označení homosexuála) "To, co d ě l á m e , je naše věc a nikomu do
toho nic není." (lt's our business, no one else's.) Vyjádřen í "nejsem teplej" je taky
prototypickým způsobem, jak se ujistit o svém mužství.
Slova Almy po rozvodu, že se o Ennise bojí a že by se měl oženit, nenazna čují to ,
že manželka se o muže postará, ale spíše strach a odpor k ho mo sexu a litě .
Následuje totiž Almino přiznání, že o Ennisově tajemství ví už dlouho. Jacka
přejmenuje na "Jack Nasty" - Jack Odporný. Z hlediska sémiotické imanence gay

postav tato scéna navazuje na komentář Amandy vůči s krytě homosexuální postavě
ve filmu Adamovo žebro.
Tak jako v hudební a obrazové podobě je i slovo "Mexiko" symbolem neřesti ,

určité svobody a místa, kde je možné sehnat sexuální služby od m užů .
V jazyce kovbojů Zkrocené hory se objevuje hodně verbální agrese. Když se Jack
snaží v baru seznámit s jedním kovbojem, který na rodeu dělá klauna, který odvádí
pozornost býků, muž reaguje odmítavě a odchází ke skupince jiných kovbojů. Jack ,
aby mohl odejít, odpoví podrážděně na otázku barmana , proč nezkusí lasován í.
"Vypadám snad jako někdo, kdo si sakra může dovolit zasranýho koně na lasování?"
(Do I look Iike someone who can afford fucking roping horse!) zní podrážděn á

odpověd'. Agrese je v tomto případě ochranou před možným homofobním útokem.
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Kovbojové si ovšem i přes svou agresi zachovávají určitý prvek gentlemanství
oslovováním žen titulem "madam" .
Znakem kovbojů, jak jsme se přesvěd či li i ve filmech jako Tenkrát na Západě
nebo

Červená řeka, je to, že příliš nemluví. Ennise takto definuje věta Jacka, když

spolu sedí u ohně a hovoří o rodinách : "To je víc slov, než jsem od tebe slyšel za
poslední dva týdny." (lt's more words I have heard from you over last two weeks.)
Příslib a ochota ke vztahu stejně jako n epřímé vyjádření citů m ůžem e nalézt

v Jackových nabídkách na konci léta 1963, že se možná za rok vrátí, že by spo l ečn é
soužití mohlo být napořád a podobně. Na druhou stranu Ennisovo vyjádření na
úplném konci příběhu "Jack, I swear ..." je jediným vyj ád ře n í m jeho citů k Jackovi.
Nicméně, zajímavé už je, že tyto city kovbojové vyjadřují, tím se tak jako například

v Souboji na slunci nebo Pursued dostává do příbě h u melodrama a postavy získávají
femininní charakteristiky.!"
Ve Zkrocené hoře se objevuje několik odka zů na válku - ve formulacích: "pokud
mě nedostane armáda" (if army don't get me) a podobně. Časově totiž děj příběhu

koliduje s americkou válkou ve Vietnamu.
Homosexualita a s tím spojená homofobie okolí jsou vyj á d řen y scénou, kdy
Lureen odříkává Ennisovi naučený příběh o Jackově smrti. Zní jako nabiflovaná
básnička přednášená

ve škole, bez emocí a citu. Jasn ě dává najevo, že okolí dostalo

tuto verzi příběhu.
V jedné z posledních scén, kdy Ennis navštíví Jackovy rodi če někde na samotě ,
se i ve slovních vyjádřeních objevuje matčina akceptace Ennise jako Jackova
partnera . Není to totiž patrné jen z jejích pohledů a pohyb ů , ale také z vět: " M ů žete jít
do jeho pokoje" (You can go to his room) a "Zastavte se za námi n ěkd y" (Come to
visit us again).
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Srovnej McGee (2007: 59)

60

5. Závěr
Kovbojové se v histo rii kinematografie stali jednou z nejprototypičtějších postav ve
filmech, a zejména v těch amerických. Naopak homosexuálové, ačkoli se více či

méně ve snímcích objevovali od počátků filmu, byli vždy na opačném pólu měřítka
d ů ležito sti filmové reprezentace. A opět nutno dodat, že se to týká hlavně americké
produkce.
Film Zkorcená hora p řivedl obě tyto postavy do jednoho filmu a také spojil
postavu homosexuála a postavu kovboje do jedné osoby - homosexuálního kovboje .
Z hlediska izolovaného imanen tního vývoje těchto postav tak syntetizoval jejich
prototypické znaky.
Homosexuální postavu p ředstavila Zkorcená hora v sémioprosto ru "Divokého
západu". Kovbojské postavě při řadi la několik nových znaků , které na jedné straně
souvisely s prototypickými znaky homosexuá l ů , na druhé straně se ale ve Zkroce né
hoře objevily nové znaky, které s gay postavami nesouvisely. Sémiotická analýza

Zkrocené hory ukázala, že film ve velké míře odkazuje na kovbojské filmy, n icm é ně
se v něm nezanedbatelně objevují souvislosti s imanentním vývojem
homosexu áln ích postav .
Hlavní postavy v analyzovaném filmu nesly prototypické znaky kovboj ů kovbojské klobouky a pásky, vyjad řová n í , jízda na koních, rodeo a podobn ě . Hlavní
postavy jsou také umístěny do sémioprostoru kovbojů - do státu amerického
středo západu . Americké prostředí dok resluje i prototypické zobrazování amerických

národních svátků. Hrdinové Zkorcené hory se pohybují v prostorách typických pro
western, jako je například hospoda s country hudbou, ra nč nebo volná příroda.
Narozdíl od sémiotické imanence kovboj ů však není přírodní scenérie vyprahlou a
rozlehlou pouští, ale bohatým a zeleným údolím a h ře b e n e m hor. V hospodách
v důsledku toho, že se film odehrává v šedesátých a sedmdesátých letech minulého
století, už nehraje jen živá hudba , ale také reproduktory rádií a jukeboxů. Mezi
typické charakteristiky kovbojů ze Zkorcené hory patří také agrese (shodně
s imanencí kovbojských postav) - a to jak verbální, tak fyzická. Agrese, kterou se
jeden z hrdinů snaží automaticky potlačovat, na povrch vyplývá jen ve chvílích
psychické krize nebo neschopnosti komunikovat (respektive ukázat) jakékoli vlastní
emoce.
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Násilí je ve Zkorc ené hoře vždy zobrazeno n egativně . Narozdíl od prvních
kovboj ských filmů a s odk azem na sémiotickou imanenci western ů počínající v druhé

polovin ě čtyřicátých let dvacátého století ničí psychiku jednotlivce , ale také ostatn ích
lidí. Posledním d ůležitým znakem, jímž Zkorcená hora odkazuje na imanenci ve
vývoji kovboje , je postava ženy, která hlavního hrdinu měn í , kultivuje jej, ale zá rove ň
je nechávána vlastnímu osudu , a jejíž život na životě muže nezávisí.
Vedle přímých odkazů na imanentní vývoj kovbojských postav nalezneme ve
Zkro cené hoře nové charakteristické rysy, případně rysy v opozici s imanencí.
Hlavním znakem ústředních postav ve filmu, který odpovídá imanenci
homosexuálních postav, ale rozhodně ne imanenci kovboje, je intimní vztah mezi
dvěma muži - kovboji. Ten je explicitn ě vyjádřen zejména obrazovými znaky, jako

jsou polibky, objímání a sex, m éně pak znaky v mluveném sl ově nebo hudbě . Na
takovou situaci nebyly westerny do této chvíle v žádném případ ě zvyklé.
Navíc, ačkoli jsou oba muži na zač át k u identifikováni jako kovbojové, nevlastní
ani zb ra n ě, ani koně. Vše jim doča s n ě poskytne někdo jiný, většinou jejich
zam ěstnavatel.

Kovbojský hrdina už tak neexistuje nezávisle na okolí, jako tomu bylo

v předchozích filmech. Zbraň navíc neumí p říli š ovládat, a co se týká jízdy na koních,

i tuto schopnost Zkrocená hora

zpochybňuj e .

Hrdina se nově ve srovnání s imanencí vyznačuje také starostí o rodinu a
výchovu dětí , snahou usadit se a za čít rodinný život - nejlépe ale s partnerem
stejného pohlaví. Kovboj zároveň chová city k partnerovi a projevuje vůči němu
dosud netypické znaky starosti a zájmu. Opět se jedná o další znak závislosti.
Ačkoli vypráví Zkrocená hora o intimním vtahu dvou mužských hrd in ů ,

neodkazuje na sémiotickou imanenci gay postav v takové míře jako na sémiotickou
imanenci kovbojů. Přesto tyto odkazy nalézáme, jejich význam je nezanedbatelný a
dokonce lze nalézt nové rysy, které imanenci u homo sexuál ů doplňují.
Jasným znakem homosexuality jsou intimní sexuální scény a polibky. Ty se
v prvních sedmdesáti letech dvacátého století v sémiotické imanenci gay postav
otevřeně nezobrazovaly.

Homosexuální kovboj má také podobně jako postavy ze sedmdesátých let sklony
k sebemrskačství a nenávisti vůči sobě samému. N i cm éně jeho vztah s mužem
nevyvolává negativní konotace.
Odkazem na prototypický znak imanentního vývoje gay postav v sedmdesátých
letech, definovaný větou - "ukažte mi šťastného gaye a já vám ukážu mrtvého gaye"
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- , jsou dvě scény, ve nichž vidíme mrtvou postavu kovboje a postavu kovboje, kterou
někdo mlátí do krve. V případě Zkorcené hory je ale takové jednání kritikou a
zpoch yb n ě n í m násilí na lidech rozdílné sexuální orientace.

Zkorcená hora by díky mnoha dosud neznámým znakům a rysům kovboje mohla
být považována za nový stupeň v imanentním vývoji kovbojských postav.
Odkazováním na homosexuální postavy ve filmech a jejich imanentn í vývoj ji lze ale
zařadit

jako představitele imanentního vývoje homosexuálních postav v americké

kinematografii. Shrneme-Ii tato dvě poslední tvrzen í, mohli bychom na zá klad ě
analýzy znakových systémů ve Zkrocené hoře ve srovnání s imanentním vývojem
homosexuálních a zejména kovbojských postav prohlásit, že kovboj ve filmu získal
plastičtější

podobu a

lidštější

charakter. Z hrdinného a legendárního bojovníka , na

kterého jsme se dívali zespodu a který svými širokými rameny zabíral celý obraz a
celou krajinu, se daleko více stala lidská bytost, s jejímiž problémy je možné se buď
ztotožnit, nebo přinejmenším připustit , že se opravdu mohou lidem stát.
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Anotace:
Diplomová práce na téma Vznik a konstruování mýtu a mytologie kovboje a
homosexuála v americké kinematografii a jejich transformace ve filmu Zkrocená hora
se za m ě řil a na charakteristiku vývoje kovbojských film ů a filmů s homosexuálními
postavami od počátků kinematografie až po sou časno st, jenž je zakončený snímkem
Zkrocená hora. V jednotlivých snímcích zastupujících žánrv určitém období popsal
autor nové rysy kovboje v konfrontaci s tě m i , které byly vynechány, a v porovnán!
s rysy předchozími, a sestavil přeh led imanentního vývoje kovbojské postavy v
americkém filmu. Stejným způsobem postupoval také u homosexuálních postav.
V praktické části se práce věnuje sémiotické analýze snímku Zkrocená hora, na
jejímž zá k l a d ě určuje odkazy na imanentní vývoj kovbojských a gay postav. Vedle
nich práce nalézá nové rysy, které postavám v obou oblastech (westerny a filmy
s gay postavami) dosud nenáležely.
Na základě takto získaných

poznatk ů

vyplývá, že snímek ve větš í

m í ře

odkazuje

na imanenci kovbojských postav, ale p řitom neopomíjí ani významné souvislosti
s imanencí homosexuála v americké kinematografii. Společně s novými rysy těc hto
postav by se Zkrocená hora mohla stát zástupcem nového stupně imanentního
vývoje jak kovbojů, tak homosexuálů v americké kinematografii.
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Summary:
The diploma work Vznik a konstruovanf mytu a mytologfe kovboje a
homosexuala v emericke kinematografff a jejich transformace ve filmu Zkrocena hora
(The birth and construction of myth and mythology of the cowboycharacter and the
gay character in American cinematography and their transformation in the film
Brokeback Mountain) focuses on historical trends in Westerns and films featuring gay
characters, ending with Brokeback Mountain. Representative films from Westerns
were taken and new and missing characteristics of the cowboy were named in
comparison to each historical predecessor. The same was done for American films
with gay characters . Thus an overview of the immanent evolution of the cowboy and
gay characters in American cinematography was created.
In the practical part of the diploma work there is a semiotic analysis of the film
Brokeback Mountain which is then used to refer to the immanent evolution of the
cowboy and gay characters. It also finds new characteristics of both which are not
found in the representative films.
The conclus ion of the work is that Brokeback Mountain refers more to the cowboy
than to gay characters, however it does not ignore significant characteristics which
are connected to the development of the gay character in American films. By naming
new characteristics for the cowboy or for gay characters Brokeback Mountain can be
seen as the next representative film in the immanency of the cowboy as well as for
gay characters in American cinematography.
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