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ČÍTAŤ FILM ZNAMENÁ POZERAŤ SA DO ZRKADLA 
 

Tomáš Farkaš 
 
Abstrakt 

Autor v článku rozoberá fenomén čítania filmu v kontexte modernej kinematografie. 
Nezameriava sa špecificky na art-film, ani na experimentálnu tvorbu. V autorovom po-
nímaní je každý film (či už je to horor, alebo komédia) prostriedkom, ako analyzovať kul-
túrny, historický alebo iný kontext. Film zároveň v článku autor považuje za nástroj, kto-
rý je schopný a odsúdený odrážať obavy, traumy a strach v spoločnosti. Na príklade nie-
koľkých filmových diel zároveň poukazuje na ich dvojitú identitu a kladie si otázku, 
akým spôsobom – a či vôbec – môžu takúto ambivalenciu vnímať bežní filmoví diváci. 
Autor zároveň skúma, či existuje žáner, ktorý je viac ako ostatné schopný podobný typ 
obsahu niesť a komunikovať publiku. Jednou z otázok, na ktoré chce autor odpovedať, 
je aj to, prečo je dôležité naučiť sa film čítať, nielen pozerať. 
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ÚVOD – O INTERPRETÁCII, ČÍTANÍ A KONTEXTE 

 kinematografii sa toho napísalo veľa. Odkedy tento fenomén započal 
svoju cestu k snáď najväčšiemu a najrozšírenejšiemu svetovému médiu, 

vznikli tisíce kníh zaoberajúce sa jeho históriou, estetikou a štruktúrou 
a stovky teórií, ktoré rôzne typy myšlienok aplikovali z rôznych uhlov po-
hľadu. Film sa rozoberá na školách, či už z technologickej, technickej alebo 
obsahovej stránky. Na prvý pohľad to vlastne vyzerá tak, že základný obsah 
hocakého filmu vie dnes interpretovať aj malé dieťa, nehovoriac o tom, že 
toto dieťa bude vedieť poskytnúť analýzu špeciálnych efektov hlbšiu ako 
o pár generácií starší človek. Aký je však rozdiel v interpretácii a „čítaní“? 
Definovať tieto pojmy (ktoré pre niekoho celkom iste môžu znamenať to isté) 
vzhľadom na ich rozdiely nie je jednoduché, ale dá sa to dosiahnuť pomocou 
jednoduchých krokov, pomocou ktorých si stanovíme, čo je pre nás dôležité. 
Interpretácia filmového diela môže mať veľa podôb, od jednoduchého pre-
rozprávania deja „po svojom“ až po zložitú analýzu jednotlivých prvkov mi-
zanscény alebo semiotického rozboru vizuálnej stránky, prípadne naratívu. 
Dá sa ale povedať, že interpretácia môže viac ako hocičo iné obsahovať vyso-
kú mieru subjektivity. Subjektivita je pojem s umením úzko spätý (veď čo iné 
ako subjektívny pocit, emócie atď. vedie umelcov k tvorbe?), a teda je priro-
dzené, že aj recipient akéhokoľvek diela prežíva/vníma toto dielo na základe 
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vlastných pocitov a skúseností. Na základe nich potom dielo môže analyzovať 
a interpretovať. Oproti tomu „čítanie“ filmu v našom prípade využíva mož-
nosť „odzoomovania“ od konkrétneho diela a vkladá ho do vzorca oveľa 
komplexnejšieho a rozsiahlejšieho. Tento vzorec by sme mohli jednoduchým 
slovom nazvať „kontext“. 

V istom zmysle by sa dalo povedať, že v rámci tohto článku vzniká akási 
dichotómia. Na jednej strane subjektívna interpretácia a na druhej strane 
uchopenie filmového diela v širšom rámci. Na základe toho, z ktorej strany sa 
pozeráme, môžeme nahliadnuť hlbšie do samotného filmu (jeho interpretá-
cia), ale zároveň do nás1 samých (čítanie). Kontext totiž ďalej ponúka mož-
nosť vybrať si, z akého pohľadu sa na daný film budeme pozerať. Podobne 
ako pri analýze diela môžeme využiť rôzne prístupy a metódy (všímať si vizu-
álnu stránku, auditívnu stránku, symboly, prípadne herecké výkony atď.), 
takisto pri čítaní filmu môžeme uchopiť dielo z historického, kulturologické-
ho, psychologického alebo iného hľadiska. Samozrejme, v tomto článku ne-
berieme pojmy interpretácie a čítania ako dva rozdielne elementy. Čítanie 
však skôr vnímame ako nadstavbu interpretácie, ktorá rozlišuje medzi uvažo-
vaním nad filmom samým osebe a vnímaním širšieho kontextu diela. 

Kedy sa však skutočne pozeráme do zrkadla? Má každý film schopnosť 
niesť obsah a posolstvo také dôležité a zrozumiteľné, že ho možno považovať 
za odraz doby? A akú úlohu tu zohráva žáner? Tu prichádza nutnosť vnímať 
filmy ako médiá, ktoré majú viacnásobnú identitu. Pre naše potreby však 
úplne postačí rozlišovať identitu dvojitú. Film je možné definovať množstvom 
spôsobov od tých najjednoduchších (ako napríklad „pohyblivé obrázky“) až 
po tie zložitejšie (ako napríklad komplexný systém symbolov a prvkov filmo-
vej reči, existujúcich v rámci konkrétneho historického obdobia a vychádza-
júci z konkrétnej technologickej úrovne), nehovoriac o možnosti vnímania 
tohto média v rámci ostatných umení a ich vzájomného ovplyvňovania sa 
a prelínania. V jednej z najpredávanejších kníh o filme James Monaco rozlišu-
je pojmy kinematografia, film a kino (Monaco, 2004, s. 226), kde prvý vyjad-
ruje skôr súbor estetických prvkov, druhý označuje konkrétny film a jeho 
vzťah s okolím a tretí jeho konzumáciu. Naša spomínaná dvojitá identita by 
v tomto prípade mohla byť vyjadrená ako spojenie prvých dvoch pojmov ver-
zus pojem tretí. Inými slovami, film môže byť – a aj je – neobmedzeným 
zdrojom zábavy, ale na druhej strane môže niesť obsah, ktorý už taký zábav-

                                                      
1 Slovo „nás“ v tomto prípade neoznačuje konkrétnu osobu, ale skôr spoločnosť ako takú, špecifickú 

krajinu, skupinu ľudí žijúcu v istom historickom období a na istom území. 
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ný vôbec nemusí byť. Je to však jeho druhá identita – tú, ktorú človek môže 
odhaliť až vtedy, keď začne film čítať. 

 
O DVOJITEJ IDENTITE VO VŠEOBECNOSTI 

V duchu myšlienky vyjadrenej na konci predošlej časti je možné kontext 
považovať za kľúč k odomknutiu identity filmu. Pojem zrkadla sme v tomto 
článku nevybrali z čisto poetických dôvodov. Dá sa chápať ako metafora spô-
sobu vnímania filmového diela a jeho obsahu. Nás ako divákov a zároveň ako 
participantov v komunikácii (hoci na prvý pohľad jednosmernej) vidíme 
v zrkadle filmu vykonštruovaných pomocou nášho subjektívneho vnímania 
filmu. Plocha tohto pomyselného zrkadla však neodráža iba nás, ale aj všetko 
ostatné za nami. Inak vyjadrené, keď začneme skúmať pozadie, začneme 
vnímať kontext. A keď začneme vnímať kontext, uvidíme zrazu filmové dielo 
existujúce v širokom poli historických a kultúrnych súvislostí, ktoré sú sub-
jektivity zbavené, a ktoré už nerozpráva príbeh konkrétnych fiktívnych po-
stáv, ale príbeh nás samých. 

Dvojitá identita predstavuje schopnosť filmového diela vyjadrovať a niesť 
komplexné myšlienky, existujúce mimo jeho jednotlivých elementov,2 ktoré 
treba skúmať na základe špecifických metód. Presne tak, ako môže hudba na 
začiatku filmu počas úvodných titulkov aktivovať v divákovi kultúrne kódy,3 
na základe ktorých dokáže následne odhadnúť, aký typ filmu ho čaká (Gorb-
man, 1987, s. 13), takisto môže film ako celok (resp. súhrn všetkých jeho ele-
mentov) aktivovať reťazec našich skúseností a poznatkov. Na základe nich 
potom dokážeme identifikovať javy, ktoré film nepriamo odráža, opisuje 
a ktoré sú súčasťou oveľa väčšieho celku. Takýmto spôsobom môžeme naprí-
klad objaviť závažné myšlienky, viažuce sa na pocit viny, druhú svetovú voj-
nu a zároveň na vojnové konflikty posledných dvoch desaťročí v štandard-
nom a pre niekoho „obyčajnom“ monster-movie (napríklad zatiaľ posledná 
verzia Godzilly z roku 2014), alegóriu na celú históriu žánru horor (Farkaš, 
2014) a jeho pokrivené vnímanie divákmi vo variácii na gotický horor (Ocu-

                                                      
2 Kamera, strih, dramaturgia, herecké výkony, auditívna stránka, semiotika atď. – všetky tieto elementy 

skúmané separátne v rámci filmového diela vypovedajú primárne o diele samom, nie o historických 
alebo kultúrnych súvislostiach, prípadne kritickom stanovisku voči nejakému javu. 

3 Claudia Gorbman vo svojej knihe Unheard Melodies (1987) rozlišuje okrem iného tri typy kódov: čisté 
hudobné kódy, ktoré vnímame pri počúvaní konkrétneho hudobného diela (na CD, platni alebo na 
koncerte) a ktoré odkazujú na hudbu samotnú, kultúrne kódy, ktoré rámcujú hudbu do určitého kon-
textu (či už národného, alebo historického), a filmové kódy, ktoré sa týkajú hudby ako súčasti kon-
krétneho filmu, a teda vyžadujú iný typ prístupu. 
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lus z roku 2013), no takisto nás môže prekvapiť podvratná povaha rodinnej 
komédie (The Addams Family, 1991 – 1993). Vnímanie filmu takýmto spôso-
bom však nemusí odhaliť iba jeho dvojitú identitu, ale aj komplexné odpove-
de na rôzne problémy a otázky, ktoré na prvý pohľad majú odpoveď jedno-
duchú. V diskusiách o stave amerického hororu v novom miléniu napríklad 
častejšie ako ostatné padá slovo „kríza“, čo je však po dôkladnom preskúmaní 
historického kontextu jednoducho vyvrátiteľné tvrdenie. Podobne je to aj 
snekončiacimi (a nekonečne neúspešnými) remakmi ázijských hororov – po-
tom, čo začneme vnímať celkový kontext vzniku originálnych filmov a myto-
lógiu a tradície krajiny, v ktorej vznikli, oveľa jednoduchšie sa nám odpovedá 
na otázku, prečo sú ich západné verzie prakticky nefunkčné.4 

Akým spôsobom ale v skutočnosti vnímajú filmové diela diváci? Existuje 
kľúč k tomu, aby sa spomínané myšlienky dali jednoducho aplikovať na ho-
caký film? Je veľmi pravdepodobné, že dvojitá identita filmu sa divákovi za-
čne javiť zjednodušene vždy vtedy, keď časť zábavy (inak pomenované časť 
Monacovej konzumácie) obetuje v prospech odstupu od konkrétneho diela. 
Film ako umenie, ktoré dokáže kombináciou obrazu, zvuku a ich vzájomného 
rytmu dokonale strhnúť na seba našu pozornosť, je teda potrebné dekonštru-
ovať na jednotlivé diely a tie si uložiť do zmysluplného vzorca, ktorý berie 
ohľad na čas, v ktorom sa film odohráva, a zároveň dobu, v ktorej ho my po-
zeráme, ako aj kultúrny a národný5 aspekt. Takýmto spôsobom sa môžeme 
dopracovať k dvom množinám filmov: dielam, ktorých autor (režisér, scená-
rista...) pracoval vopred s myšlienkou dvojitej identity a starostlivo ju do 
svojho diela integroval, a filmom, ktoré svoju dvojitú identitu nadobudnú až 
potom, čo ich konfrontujeme s kontextom, v ktorom vznikli a sú premietané. 
V rámci takéhoto duálneho vnímania môžeme spomenúť napríklad dva spo-
mínané filmy Oculus a Godzilla ako zástupcov prvej skupiny a napríklad dnes 
už kanonický slasher Halloween Johna Carpentera z roku 1978 ako zástupcu 
tej druhej. Sám Carpenter totiž v mnohých interview priznal, že jeho pôvod-
ným cieľom bolo natočenie dobrého a napínavého akčného filmu, v ktorom 
jednoducho budú vraždení mladí ľudia. V konfrontácii s názorom akadémie, 
ktorá Halloween (a ďalšiu vlnu filmov, ktorú podnietil) vníma ako trestanie 
vtedajšej mládeže za sex, drogy a podrývanie autority, Carpenterove slová 
vyvolávajú prinajmenšom zdvihnutie obočia. Tento konkrétny prípad najlep-

                                                      
4 O spoločenských a filmových funkciách žánru horor viac v článku Paradoxná schizofrénia žánru ho-

ror, ktorý bude možné nájsť v publikácii z konferencie Megatrendy a médiá 2014. 
5 Národným aspektom autor myslí vzájomnú súvislosť medzi tým, v akej krajine sa film odohráva, 

v ktorej krajine vznikol a na ktoré ďalšie krajiny jeho naratívna štruktúra odkazuje. 
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šie vystihuje myšlienka Iana Conricha, ktorý poznamenáva, že Halloween 
zohráva v modernej spoločnosti funkciu „Grand Guignola“ (Conrich, 2010, 
s. 174).6 A je to aj takýto príklad, ktorý niečo vypovedá o dvojitej identite fil-
mov a kontexte. V nasledujúcej časti na niekoľkých príkladoch poukážeme na 
dôležitosť čítania filmov a na to, že žáner tiež môže hrať významnú úlohu. 

 
KEĎ MONŠTRUM HĽADÍ NA MONŠTRUM 

Keď Ishiro Honda v roku 1954 natočil prvú Godzillu (pôvodne Gojira), bo-
lo zrejmé, že je to prvým výrazným ohliadnutím sa Japoncov do minulosti. 
Tragédie a traumy spôsobené druhou svetovou vojnou boli však ešte stále prí-
liš čerstvé na to, aby sa komunikovali priamo. Godzilla bola vnímaná ako 
symbol pre skazu, pre atómovú bombu a utrpenie. Mnoho rokov potom, keď 
už vzniklo takmer 30 filmových pokračovaní a variácií na toto monštrum, 
Gereth Edwards natočil v roku 2014 novú Godzillu, ktorá sa v niečom líši.7 
Na prvý pohľad je to ďalší v rade monster-movies, avšak nenápadnými od-
kazmi a voľbami v rámci formálnej stránky vyrozprával tento režisér až dva 
príbehy. Prvý je príbeh hrdinu, ktorého sledujeme na plátne ako súčasť jed-
notky, ktorá má opäť prebudené monštrá zastaviť a zničiť. Druhý príbeh sa 
nám odkryje, až keď začneme vnímať historický kontext tohto filmu. Nielen-
že je film verný tradícii svojho prapredka, ale pridáva mu na plecia ešte ďalšiu 
váhu tým, že reflektuje myšlienky vyjadrené v prvom filme v kontexte histó-
rie nedávnej. Vo filme zaznie slovo Hirošima prvýkrát až v pokročilej fáze, 
avšak tento moment (v kombinácii s niekoľkými ďalšími elementmi deja, 
ktoré možno badať od začiatku) môže spustiť v diváckej mysli nový reťazec 
myšlienok, ktorý odhalí jeho druhú identitu. Novú Godzillu môžeme teda 
zrazu vidieť nielen ako obrovskú kritiku vojny a skazy, ktorú so sebou nesie 
(a konečne aj smerom na Západ),8 ale aj ako možnú reprezentáciu amerického 
pocitu viny. Jedna z najefektívnejších scén filmu je však až v jeho poslednej 
štvrtine a mohla by byť slovami Adama Lowensteina opísaná ako „alegorický 
moment“ (Lowenstein, 2005). Ide o scénu, v ktorej sa Godzilla a jej súperiace 
monštrum „Muto“ nachádzajú v San Franciscu a v jednom momente do výš-
kovej budovy, okolo ktorej uteká žena hlavného hrdinu, vrazí padajúce lie-

                                                      
6 Grand Guignol bolo divadlo v Paríži, pôsobiace v rokoch 1897 – 1962, ktoré sa zameriavalo na hry 

plné krvi, násilia a extrémneho mučenia. 
7 Autorova hlbšia analýza tohto filmu je dostupná na http://www.cinemaview.sk/clanok/2635/detail/ 

nova-godzila-je-symbolom-pre-sklopeny-zrak. 
8 Edwards na základe trasy „cestujúcich“ monštier z Japonska až do USA poukázal okrem iného na fakt, 

že vojna sa už netýka len tých „druhých“ v televíznych novinách, ale aj nás – všetkých. 
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tadlo. Budova sa začne rútiť takmer ako dokonalá kópia udalostí z 11. sep-
tembra 2001. Ľudia začnú (podobne ako ľudia v ten deň) utekať smerom preč, 
avšak po pár krokoch sa s hrôzou zastavia – na protiľahlom konci ulice totiž 
z kúdolu dymu a prachu vyjde samotná Godzilla. Inak formulované – naše 
divácke alter ego („my“), Američania, sa ohliadli nielen na tragédie druhej 
svetovej vojny (a nepochybne aj vojnové konflikty posledných dvoch desať-
ročí na Blízkom východe), ale aj na svoju vlastnú národnú tragédiu v podobe 
teroristického útoku na World Trade Center. V tomto jednom bode sa však 
tieto národné tragédie stretli. Godzilla v tomto zmysle čiastočne zmenila 
identitu, keďže už nereprezentuje iba skazu, ale v prenesenom význame aj 
zodpovednosť za naše činy. Z monštra sa stal nositeľ morálneho odkazu. 

Podobne zložitú metaforu nájdeme aj vo filme Oculus z roku 2013 od reži-
séra Mika Flanagana. Ten pomocou prvkov v deji a špeciálneho hlavného hr-
dinu vytvoril okrem prvej roviny filmu (bystrý, ale v mnohých ohľadoch kla-
sický variant gotického hororu) prepracovanú alegóriu zachytávajúcu vývoj 
žánru horor a hlavne jeho vnímanie divákmi. Prvkami v deji myslíme detaily, 
ktoré odkazujú na históriu „špeciálneho hlavného hrdinu“ – ani nie tak po-
stáv Tima a Kaylie ako skôr ich nadprirodzeného nepriateľa v podobe obrov-
ského starého nástenného zrkadla. Na základe štúdia histórie žánru horor 
môžeme v Oculuse nájsť odkazy na tento vývoj v podobe predošlých majite-
ľov zrkadla, zvlášť ak berieme do úvahy ako počiatky žánru nielen tradične 
uvádzané gotické romány ako Dracula alebo Frankenstein, ale aj staršiu líniu 
básnikov smrti,9 ktorú v hľadaní koreňov žánru horor ako dôležitú vo svojej 
štúdii identifikuje James Kendrick (2010). Špecifickú úlohu filmu Oculus však 
vidno v plnej sile až po konfrontácii s myšlienkou Charlesa Derryho, ktorý 
hovorí o tom, že filmy niekedy musia byť hodnotené skôr na základe toho, čo 
nezobrazujú. V prípade hororu sú to dôsledky činov, konania, utrpenia a smr-
ti (Derry, 2009, s. 17).10 Zrkadlo v Oculuse možno takýmto spôsobom brať 
ako symbol hororu samotného. Je to temnota, ktorá nás na ňom tak fascinuje 
a provokuje, bázeň z neznámeho (Carroll, 1990, s. 162). Oculus však stavia 
svoje zrkadlo na úroveň symbolu médií a nášho pohľadu na ne. Sme nimi 

                                                      
9 Pozri Graveyard School of Poetry. Títo tzv. básnici smrti boli mnísi žijúci vo svojej samote v klášto-

roch a veľmi často na okraji cintorína. Samota a smrť boli pojmy, ktoré im boli oveľa bližšie ako hoci-
komu inému. Ich poézia, veľakrát preplnená živými výjavmi rozkladu, temnoty a smrti – a obáv z to-
ho, čo ich čaká po nej – bola ich vlastným spôsobom ako sa s týmito vecami vyrovnať. 

10 Pochopiteľne, Charles Derry nie je jediným, kto s podobnou myšlienkou operuje – v dobe, keď sa 
čoraz viac diskutuje o otupovaní našej citlivosti voči násiliu v médiách, je to myšlienka veľmi podstat-
ná pre viacerých autorov. 
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omámení, kontrolovaní a sami sa stávame monštrami bez emócií, pretože na-
ša fascinácia temnotou nás vedie k tomu, aby sme sa pri filmovom vraždení 
tešili, a nie triasli sa strachom tak, ako to bolo ešte pred niekoľkými desiat-
kami rokov, keď podobné filmy ešte stále mali moc. Inakšie povedané, zabud-
li sme sa báť. Oculus však patrí do skupiny filmov, ktoré nehrajú divákovi do 
karát katarziou. Hlavnú hrdinku nechá režisér v mene nás samých zabiť jej 
vlastným bratom a my sa konečne cítime trpko, pretože taká je skutočná rea-
lita – neponúka iba jednoduché a dobré odpovede. Dá sa teda povedať, že 
dvojitá identita tohto filmu nespočíva iba v jeho zložitom symbolizovaní 
v kontexte žánru horor, ale zároveň zohráva úlohu kritického poukázania na 
naše vlastné chyby a ich dôsledky. 

Ako posledný príklad dvojitej identity filmu konečne neuvádzame horor 
alebo science fiction, avšak na vysvetlenie sa k fantastickému žánru opäť bu-
deme musieť vrátiť. Fenomén Addams Family si pamätáme hlavne ako čier-
nobiely seriál zo 60. rokov, v ktorom vystupovala a hlavnú úlohu zohrávala 
„podivná“, morbídne založená rodina a v ktorom väčšina humoru bola zalo-
žená práve na jej excentricite. Už tento seriál vznikol na základe komiksov, 
ktoré vytvoril Charles Addams,11 hoci vtedy ešte charaktery jednotlivých po-
stáv neboli také komplexné a príbehy mali skôr podobu kratších skečov. 
O pár desiatok rokov neskôr boli natočené dva celovečerné filmy, ktoré ten-
tokrát vo farbe rozprávali konkrétny príbeh, vždy sa nejakým spôsobom to-
čiaci okolo strýka Festera. Tieto filmy by sa dali charakterizovať primárne ako 
rodinné komédie s miernym fantastickým nádychom. Príbeh oboch filmov 
(zrokov 1991 a 1993, tretí celovečerný film z roku 1998 zámerne nespomí-
name, pretože už ako pilotný diel predznamenával s inými hercami ďalšiu 
verziu seriálu s touto rodinou) je vždy postavený na súboji rodiny s cudzin-
com, ktorý chce získať ich bohatstvo (v prvom filme je to podvodníčka Abi-
gail, v druhom seriálová vrahyňa Debbie). Bez toho, aby sme museli rozobe-
rať detaily deja, môžeme odhaliť druhú identitu týchto filmov ako svojím 
spôsobom podvratnú voči americkým hodnotám. Na pochopenie paradoxu, 
ktorý v prípade Addamsovcov vzniká, je potrebné zobrať pojem „cudzinca“ 
(Phillips, 2005, s. 16)12 a aplikovať ho na americkú históriu. Tento termín sa 
totiž najvýraznejšie začal používať po prvej svetovej vojne, ktorá Američa-
nom spôsobila traumu. Státisíce ich vojakov a koniec koncov aj civilistov zo-

                                                      
11 Prvý vznikol už v roku 1938. Komixy, seriál a filmy však neboli jediné, rodina Addamsovcov existova-

la aj v podobe animovaného seriálu a dostala sa aj do divadla v podobe muzikálu. 
12 V anglickej literatúre sa využíva výstižnejší význam „the others“, avšak pre potreby tohto článku viac 

vyhovoval voľnejší preklad „cudzinec“. 
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mrelo v boji a niet sa preto čo čudovať, že v americkej spoločnosti 20. rokov 
20. storočia sa vytvoril prirodzený strach z cudzincov, hraničiaci až s parano-
jou. Celý úspech Browningovej verzie Draculu z roku 1931 napríklad stál na 
tomto faktore,13 pevne fixovaný na svoju dobu. Všetko, čo bolo neamerické, 
bolo automaticky považované za nepriateľské a hodné podozrievania. Keď sa 
však vrátime späť k rodine Addamsovcov, informovaní o koncepte strachu 
z cudzincov, narazíme na zvláštny paradox. Prvoplánovo možno práve rodinu 
Addamsovcov vnímať ako skupinu ukážkových cudzincov, ktorí svojím sprá-
vaním narúšajú všetky štandardné normy. Je to však naozaj tak? Keď sa za-
myslíme nad dejom týchto filmov, zistíme, že sú to práve oni, ktorí vystupujú 
ako dokonale morálne založení ľudia, ktorí sú ochotní kvôli svojej rodine ris-
kovať životy a kariéru. A naopak, sú to štandardní americkí obyvatelia, ktorí 
sú vykreslení ako monštrá, pripravené obrať túto rodinu o posledný cent, ne-
váhajúc pri tom použiť násilie a dokonca vraždu. Inak povedané, tento film 
podkopáva tradičné americké hodnoty, ktoré stoja na patriotizme a viere 
v Boha – ako morálne a správne konajúce charaktery sú totiž vykreslení Ad-
damsovci – dokonalé zosobnenia cudzincov, ktorých sa Američania pred sto-
ročím tak báli a ktorí uctievajú všetko možné, len nie tradičného kresťanské-
ho Boha. Takýmto spôsobom zrazu nepozeráme iba rodinnú komédiu, ale 
skrytú, no vcelku údernú kritiku americkej spoločnosti a spytovanie jej po-
kryteckosti. 

 
ZÁVER 

Prečo teda „čítať“ filmy? Toto médium, s hoci už viac ako storočnou histó-
riou, v sebe ešte stále nesie obrovský potenciál komunikovať dôležité myš-
lienky. Nerobí to však iba pomocou filmov, ktoré od začiatku vznikajú mimo 
mainstreamu ako nezávislé „art-house“ diela, avšak má schopnosť takéto myš-
lienky vložiť aj do veľkofilmov, nezriedka blockbusterov. Cieľom tohto člán-
ku bolo naznačiť, že film ako dielo je potrebné hlavne v dnešnej dobe, ktorá 
je preplnená informáciami (často mylnými, zavádzajúcimi atď.), analyzovať 
na pozadí širšieho historického a kultúrneho kontextu. Autor filmu, paradox-
ne, niekedy ani nemusí mať snahu rôzne myšlienky do filmu zakomponovať, 
no to, v akom období a kontexte dielo tvorí, automaticky a prirodzene zane-
chá na tomto diele stopy. Takýmto spôsobom možno odhaliť nielen skryté 

                                                      
13 Dnes tento film pôsobí skôr komicky, vtedajšie publikum však v Draculovi videlo všetko to, čoho sa 

bálo – elegantného cudzinca z Európy, ktorý sa líši všetkým – maniermi, akcentom, správaním, vystu-
povaním, pohybmi – a ktorý v konečnom dôsledku reprezentuje krvilačné monštrum. 
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odkazy v ňom samom, ale aj pohľad do zrkadla spoločnosti, v ktorej žijeme. 
Film totiž odpovede na otázky nie vždy ponúka tým, čo zobrazuje, ale naopak 
tým, čo necháva nezobrazené, skryté. Takto možno analyzovať globálnejšie 
prúdy a trendy, ktoré môžu zahŕňať nielen spomínané kultúrno-historické 
aspekty, ale aj diskurz rodovosti, diváckej habituácie na násilie a podobne. 
Žáner v tomto prípade zohráva zvláštnu úlohu. Na základe predošlých strán 
by sa totiž dalo tvrdiť, že vlastne každý typ filmu, či už komédia, akčný film, 
romantický, dobrodružný, alebo hororový, dokáže niesť podobné posolstvá, 
resp. môže mať v sebe pečať doby. Toto je však komplikovanejšia otázka, kto-
rá by si možno zaslúžila vlastnú, rozsiahlejšiu štúdiu. Faktom je, že je to naj-
častejšie práve žáner hororu, ktorý autori z celého sveta považujú za studňu 
všetkých obáv a strachov v spoločnosti. Je to vlastne logické – máme strach 
z toho, čo nás najviac trápi, máme strach z našich najvnútornejších obáv 
a pochybností. A je to strach, ktorý bol od počiatku primárnym záujmom 
žánru horor, ako jedna z emócií, ktoré najčastejšie vyvolával a ktorými bol 
obsiahnutý. Bolo by však veľmi zjednodušené túto spoločenskú funkciu pripi-
sovať iba tomuto žánru. Realistickejším záverom by mohla byť skôr myšlien-
ka, že keď sa naučíme čítať filmy, skutočne sa tak začneme pozerať do jedné-
ho obrovského zrkadla. 
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Reading Film Means Looking in the Mirror 

Abstract 

This paper deals with a phenomenon of reading of a film in the context of 
contemporary cinematography. Its aim is not an art-film, nor an experimental cinema. 
The author suggests that every movie (horror, comedy or any other genre) can be 
understood as an analytical tool for cultural, historical or other contexts. The author 
further suggests that any movie can (and is condemned to) reflect social anxieties, 
trauma and fear. The paper also studies a dual identity of movies and asks a question: 
what way – and whether at all – a standard moviegoer perceives this kind of 
ambivalence. The author also asks whether there is a specific film genre, that is more 
than other genres able to carry this kind of content. One of the goals of this paper is 
also to answer why it is so important to learn to read a film, not just to watch it. 
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