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 Problému složitých vztahů literatury a filmu jako dvou narativních systémů je vě-

nována rozsáhlá teoretická literatura, která nazírá vztahy obou médií z různých hledisek 

a zkoumá je při využití četných interdisciplinárních metod. Na film se přenášejí tenden-

ce strukturalistické a lingvistické (Peters, Barthes, Metz), sémiotické (Eco, Garroni, 

Bettetini), fenomenologické (Bazin, Agel, Ayfre) nebo materialistické (skupina Ci-

néthigue).1 Mým cílem bude nastínit některé aspekty otázky transponování vyprávěcích 

forem do filmové podoby na příkladu dvou románů Josefa Škvoreckého a jejich filmo-

vých adaptací.  

 Jak známo, jméno Josefa Škvoreckého je kromě literatury úzce spjato také 

s filmovým uměním. Z řady filmů, na jejichž vzniku se – buď přímo nebo zprostředko-

vaně – podílel,2 bych se chtěla z analytického pohledu věnovat filmovým adaptacím 

románů Tankový prapor (1991, scénář R. John a V. Olmer, režisér V. Olmer) a Prima 

sezóna (1994, scénář K. Čabrádek, režisér K. Kachyňa), tedy románů, které spojuje po-

stava Dannyho Smiřického, ale které jsou napsány v různých vyprávěcích formách: 

v er-formě, resp. ich-formě. Cílem analýzy pak bude porovnání narativních struktur 

literární předlohy s jejím filmovým zpracováním a zkoumání procesu transformování 

románů do filmu.  

 Stejně jako román i film vypráví příběh, ale používá k tomu jiné prostředky (to, 

čemu říkáme filmový jazyk – Filmsprache), materiál, metody a strategie. Právě na zá-

kladě narativní povahy, která je příznačná pro literární dílo a film, můžeme tyto artefak-

ty odlišné druhové podstaty a odlišného znakového systému porovnávat. Výsledkem 

filmového přepisu literárního díla je vždy nově vzniklý konstrukt, který má své výrazo-

vé prostředky, své estetické hodnoty, a který je výrazem interpretačních schopností fil-

mových tvůrců. Právě proto není možné, aby „filmový přepis literárního díla se usku-

tečnil pouze jako překlad textu do Ton a Bild. Je nutná narativní transformace základ-

ního textu“, jak píše W. Hagenbüchle.3 Pro nás se velice zajímavým stává nejen výsle-

dek transformace – nové médium v audiovizuálním kódu a s určitou strukturou –, ale i 

sám proces této transformace. Věnujme pozornost tomu, jaké prostředky – elementy 
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filmového jazyka – používá režisér, a také tomu, jak probíhá transformování vyprávění 

v ich- a er-formě do filmové podoby v Tankovém praporu a Prima sezóně.  

 Zásadní rozdíl mezi vyprávěním v ich- a er-formě spočívá 

v identičnosti/neidentičnosti existenciálních oblastí vypravěče se světem románových 

postav.4 V případě vyprávění v ich-formě se setkáváme s tím, že vypravěč je jednou 

z postav, žije v tom světě, o kterém podává svědectví, a jeho perspektiva vyprávění je 

značně omezena. Román v ich-formě je obzvlášť náročný pro zfilmování. Druhová pod-

stata filmu podmiňuje ten fakt, že film není schopen vyprávět v ich-formě ve smyslu 

literární předlohy.5 Proto se cílem režiséra stává snaha přesvědčit diváka a vsugerovat 

mu pocit vyprávění v ich-formě. Tankový prapor napsaný v er-formě má autorského 

vypravěče, který stojí mimo bezprostřední děj, seznamuje čtenáře s jednajícími posta-

vami, sděluje jejich biografické údaje a má přehled o tom, co ta či ona postava myslí 

nebo jaké jsou stimuly jejího jednání. Román Škvoreckého není napsán v „čisté“ er-

formě; ta se v některých kapitolách střídá s vyprávěním v ich-formě nebo s vyprávěním 

s postavou reflektora. Pro zfilmování se román napsaný v er-formě nepokládá za zvlášť 

komplikovaný (jako román v ich-formě), nicméně i on vyžaduje velký technicko-

výrazový aparát.  

 Ve srovnání s románem, kde ke střídání vyprávění v ich- a er-formě nedochá-

zí příliš často, se ve filmu vyprávění v první osobě vyskytuje poměrně často, a to za 

pomoci voice-over, který patří (nebo divákovi je vsugerován pocit, že patří) Dannymu 

Smiřickému, za pomoci vizuální konkretizace představ, vzpomínek a fantazií hlavního 

hrdiny (například epizoda v tanku, kde Danny myslí na Lizetku, a řada dalších). Tímto 

způsobem režisér řeší několik otázek: 

1) přináší do filmu minulost a budoucnost, které se jinak ve filmu nedají zobrazit, 

2) informuje o Dannyho životě, 

3) posunuje děj filmu do jiné roviny (milostná zápletka s elementy erotiky). 

 Změny vyprávěcí situace se zachycují pomocí změny bodu umístění kamery. Jako 

příklad bych uvedla scénu, která se odehrává v posádkovém vězení. Dějiště – pokoj pro 

stráž, aktéři – Danny, podporučík Malina a major Borovička zvaný Malinkatej ďábel. 

Tyto tři postavy jako by vytvářely trojúhelník, mezi jehož body se pohybuje kamera. 

Kamera se nikdy neztotožňuje ani s jednou postavou. V záběrech se střídají obrazy Ma-

linkatého ďábla, řvoucího na podporučíka Malinu, vystrašený Malina, natočený 

v detailu (na jeho tvářích jsou dokonce patrné i kapky potu) . Kamera poskytuje pano-

ramatický záběr, vidíme všechny tři postavy včetně Dannyho, který stojí ve stínu a při-
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pomíná pozorující sfingu. Pouze nepatrná mimika (náznak úšklebku) prozrazuje, co si 

rotný o tom všem myslí. V první části této scény jsou hlavními postavami především 

Malinkatej ďábel a Malina, Danny upozorní na svou přítomnost rachotem spadnutých 

klíčů. Tady pozorujeme změnu vizuální osy kamery, která stabilní pozici střídá s růz-

nými druhy pohybů (přibližování, oddalování). V románu je tato scéna podána z hledis-

ka autorského vypravěče, zvláštností tohoto vyprávění je pak skoro scenáristická 

podrobnost a přesnost (popis toho, jak hrdinové vypadají – krůpěje potu, brunátné tváře; 

záznam činnosti – bubnování prsty; také je rozepsáno, kde se jaká postava nachází, a 

rytmus děje určuje přesná vypravěčova replika: „Dramatická pauza“). 

 Jedním z prostředků filmového jazyka, který se velice zdařile a významově používá 

ve filmu, je změna perspektivy kamery. Chtěla bych jako příklad uvést scénu, kde se to 

projevuje nejpřesvědčivěji. Jde o scénu na začátku filmu, kdy major Borovička přijíždí 

kontrolovat okopové práce. V románu vypravěč hned sděluje i majorovu přezdívku, 

informuje o tom, jaké úmysly major má a co se chystá učinit. Následuje podrobný popis 

jeho šplhání do štábního vozu. Při tomto vyprávění se ve velkém množství používá 

zdrobnělin (majorek, prsíčka vypnul vpřed, prdelka se mu v našponovaných rajtkách 

ostře zarýsovala, zaječel neuvěřitelně protivným hláskem, sekal vojensky nožkami, 

v upjaté uniformičce, mopsličí obličejík), což má svůj účel ve zdůraznění majorova ma-

lého vzrůstu a zároveň to kontrastuje s pocitem hrůzy, který Malinkatej ďábel vyvolává 

u svých podřízených. Ve filmu se tento několikastránkový popis konkretizuje ve vizuál-

ním obraze majora Borovičky. A dále následující scéna „prcání“ ve štábním voze je 

příkladem, jak se tyto zdrobněliny promítají do filmového zpracování, a jak jsou pro 

jejich zachycení využity právě změny perspektivy kamery. Vyprávěcí funkci zaměřenou 

na vyvolání efektu ironie přebírá změna perspektivy (jde o vzhled shora, což představu-

je vyjádření všemoci a důstojnické povýšenosti, a o pohled zdola pro karikaturní zobra-

zení a symbolizování pocitu strachu). Ale v rozebírané scéně se tyto perspektivy použí-

vají v opačném významu (zděšený a ospalý kapitán Matka se dívá na majora Borovičku 

shora, major Borovička naopak vzhlíží ke kapitánovi zdola). A na závěr scény následuje 

pohled na všechno, co se odehrává ve štábním vozu zevnitř a zdola, což přidává celé 

této scéně komické vyznění.  

 Při filmovém přepisu hraje důležitou roli režijní záměr, schopnost buď polemizovat 

s autorem na úrovni realizační či světonázorové, nebo se snažit podat co nejpřesnější 

verzi literárního díla převyprávěného filmovým jazykem; záleží také na stylové inter-
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pretaci vyprávění příběhu. Jak však podotýká Josef Škvorecký, nejdůležitější je to, aby 

film nepokřivil filozofické vyznění díla. 

V případě analyzovaných filmů k takovému pokřivení podle mého názoru nedo-

šlo. Film Tankový prapor je ovšem značně poznamenán scenáristickou a režisérskou 

redukcí a transkripcí (motivů, situací, dialogů). Výsledkem je podstatné zužování vý-

znamu a estetického potenciálu literární předlohy. Režisér V.Olmer se víc zaměřil na 

humoristickou a komickou stránku, a proto je Tankový prapor více komedií, než by to 

Škvoreckého román předpokládal, resp. Jde o jiný druh humoru a ironie. Film těží 

z absurdních a komických situací, na které byl bohatý vojenský život vůbec a vojenský 

život padesátých let 20. století zvlášť. Základem románu Tankový prapor je především 

jazyková ironie,6 která je vytvářena kontrastem odlišných jazykových rovin/diskursů: 

kostrbaté a neobratné projevy důstojníků s četnými politickými klišé – většinou sprosté 

poznámky a komentáře mužstva – jazyk vypravěče, který se snaží podat nezaujaté svě-

dectví o banalitách a absurditách armádního života. Je samozřejmě velice obtížné pře-

nést takový druh humoru a jazykovou ironii na filmové plátno, pakliže to vůbec možné 

je. 

 Věnujme nyní pozornost některým elementům filmové řeči, a to elementům séman-

tické a syntaktické úrovně. Při zachycení vnitřního monologu se režisér setkává 

s určitými problémy, protože vnitřní monolog ve filmu slyšíme stejně dobře jako mono-

log nebo dialog. Ve filmech Tankový prapor a Prima sezóna se používá klasický pro-

středek pro zachycení Dannyho vnitřních monologů – voice-over. V kombinaci 

s detailním záběrem hlavního hrdiny a nehybností jeho rtů tento prostředek umožňuje 

divákovi ztotožnit se s vnitřním světem Dannyho, s jeho Ich. Pomocí mimiky a vizuál-

ního podání je zprostředkován jeho úhel pohledu (v Tankovém praporu můžeme uvést 

scénu ve finále, kdy Danny řeší otázku, jestli poručík Pinkas ví, nebo neví o nevěře své 

manželky; v Prima sezóně – scény na začátku a na konci seriálu, ve kterých se Danny 

modlí).  

 Nahlížíme-li na film jako na složitý konstrukt, který se skládá ze tří typů vyprávění 

– obrazového, verbálního a zvukového (hudebního),7 musíme mít na paměti, že tyto tři 

typy jsou mezi sebou propojeny velice komplikovanými vztahy, jejíchž harmonická 

spojitost je předpokladem toho, že film přestává „představovat“ a začíná „znamenat“.8 

Obrazová stránka vyprávění může být často podporována jinými prostředky, například 

hudebními nebo technickými – zpomalením, zrychlením filmu. Zrychlení v Tankovém 
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praporu můžeme zaregistrovat v několika scénách, což vede k navození pocitu absurdi-

ty odehrávajícího se v 7. tankovém praporu a v armádě vůbec, pocit mašinérie.  

 Hudba v románech Josefa Škvoreckého hraje velice důležitou roli, a to jak struktur-

ní, tak významotvornou. Nesmí tomu být jinak ani ve filmových adaptacích jeho próz, 

což platí i pro filmy Tankový prapor a Prima sezóna. Pro Prima sezónu hudbu zkompo-

noval Petr Hapka (hraje Clasic Jazz Collegium Boba Zajíčka), pro Tankový prapor Mar-

tin Kratochvíl (zpívá Petr Kalandra). Ve filmových adaptacích – a to se týká především 

Prima sezóny – se hudba v těsné vazbě na slovo a obraz stává projevem svérázné pro-

mluvy, a tím i jednou z narativních technik. Aplikovala bych zde citát Mojmíra Drvoty, 

který říká, že hudba „rozšiřuje obraz o nový rozměr a vytváří spolu s ním jakýsi vizuál-

ně zvukový akord“. V Prima sezóně Danny hudbu – konkrétně jazz – přímo produkuje, 

zároveň se tato hudba stává jeho vnitřním monologem, jeho výpovědí, místy verbálně 

konkretizovanou použitím Dannyho voice-over.  

 Porovnáme-li z hlediska výskytu hudby romány Prima sezóna a Tankový prapor, 

zjistíme, že v prvním z nich hudba je všudypřítomná: Danny hraje, vnímá a popisuje 

hudbu, hudební rytmus mají i dialogy, které hlavní hrdina vede s dívkami, jejichž srdce 

dobývá. Stejně jako v románu i ve filmu je hudba výpovědí hlavního protagonisty, je 

způsobem a prostředkem vyjádření jeho pocitů, jeho vnitřního světa, vztahů k okolí, 

výrazem jeho filozofie a symbolem opravdového života. Jinak je tomu v románu Tan-

kový prapor: najdeme tam jen pár zmínek o hudbě, spíš o hudebních projevech vojáků 

7. tankového praporu. Ale film začíná a končí jazzem (blues), hudba pak zní i během 

téměř celého filmu a vykonává následující funkce: 

1) vytváří rytmus filmu, 

2) zdůrazňuje napětí, spád nebo kulminaci vývoje děje, 

3) jako svérázná promluva buď zesiluje a dotváří promluvu verbální, nebo s ní kon-

trastuje, 

4) jazzové melodie vždy doprovázejí Dannyho vzpomínky a fantazie, což signalizuje 

časové, prostorové a obsahové odchýlení od hlavní syžetové linie. 

 Postava Dannyho je neodlučitelně spojena s jazzem, a přestože o tom 

v románu nenajdeme ani zmínku, ve filmové adaptaci se jazz stává významovým a 

symbolickým elementem.  

 Stejně jako jakékoli transponování (intersémantický překlad) jednoho 

systému do druhého i filmová adaptace literárního díla (za podmínky, že nahlížíme jak 

román, tak i film podle něj natočený jako dva různé systémy, které jsou založeny na 
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stejném narativním principu, ale které se řídí svými zákony a disponují svými konstitu-

tivními elementy) představuje složitý proces, provázený redukcí jedněch a akcentová-

ním druhých významů, změnou výchozích principů rozvíjení syžetu, vytváření postav či 

vyprávění, proces, v jehož dispozici jsou odlišné umělecké a technické prostředky. Vý-

sledkem tohoto procesu je zcela nové, druhově jiné umělecké dílo, které s originálem 

spojuje především stejné filozofické vyznění („Adaptace nesmí pokřivit filozofické vy-

znění románu.“ – J. Š.).  
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