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ABSTRAKT:

Práce Metoda Errola Morrise se zabývá inspirativními postupy tohoto amerického 

režiséra při natáčení filmů založených na rozhovoru. Reflektuje tradice, které 

Errola Morrise inspirovaly, a na konkrétních ukázkách z jeho filmů se snaží prez-

entovat inspirativní momenty jeho práce. Ty jsou dva – unikátní metoda zaz-

namenávání „mluvících hlav“ pomocí zařízení nazvaného Interrotron a formálně 

zajímavý autorský střih samotné výpovědi touto metodou získané. 

ABSTRACT:

The paper the Method of Errol Morris concerns itself with the inspirational ap-

proaches of this American director used when making films based on interviews. 

It reflects the traditions which inspired Errol Morris and uses specific examples 

from his films to present the inspirational moments of his work. Those are two - 

the unique method of recording “talking heads” with the aid of a device known as 

the Interrotron, and the similarly interesting form of director’s cuts of the state-

ments thus procured.
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// ÚVOD

Film sestávající se z mluvících hlav se stal v našem diskursu synonymem filmu 

přinejmenším neinvenčního. Z minulosti sice známe velké projekty, které byly na 

mluvících hlavách založeny, jako třeba Kronika jednoho léta (Jean Rouch, 1961), 

Pařížský máj (Chris Marker, 1963), Shoah (Claude Lanzmann, 1985) nebo Lítost 

a soucit (Marcel Ophüls, 1969). Dnes jsou ale na interview založené filmy často 

přirovnávány k rozhlasovému pořadu, s dovětkem, že takový film přece ani nepo-

třebujeme vidět. Abychom si ale z rozhlasu jen neutahovali, dodejme, že zpověď 

člověka natočená jako mluvící hlava pak ještě často postrádá onu intimitu rozhlasu 

vlastní. Ta vzniká ve chvílích, kdy máme pocit, že hlas respondenta z rozhlasové-

ho přijímače promlouvá přímo k nám. Každý z nás asi zná ten zážitek, kdy nikým 

a ničím nerušeni sami posloucháme cizí hlas – a mezi námi a zpovídaným se tvoří 

jakési intimní pouto. Tvorbu tohoto pouta ale rozhodně neusnadňuje obrazovka či 

filmové plátno, na něž je filmová „mluvící hlava“ přenášena. Proč? Takový záznam 

v sobě totiž obsahuje hned dva zcizující prvky: osobu režiséra-tazatele, který je 

buď přítomen v obraze nebo se k němu respondent alespoň obrací (pohledem či 

pohybem hlavy), a často i nudné okolí (klasicky knihovnu, osezený otoman), které 

nám toho o respondentovi moc „navíc“ neprozradí, a je tedy jen nudným koloritem 

spojeným s tímto typem snímání výpovědi. 

Ve své práci se budu zabývat metodou amerického filmaře Errola Morrise, kte-

rá podle mne otevírá nové možnosti natáčení filmů založených na mluvících hla-

vách a interview, jakožto osobitého, velmi specifického stylu filmového vyprávění. 

V Morrisových filmech totiž nejsou mluvící hlavy natáčeny z nouze. Jsou využi-

ty jako způsob, kterým mohou filmoví respondenti sdělovat divákům svůj příběh 

nebo svou zkušenost se světem. A Morrisovi se daří zachovat sílu autenticity, kte-

rou jsem popisoval v souvislosti s rozhlasovým vysíláním.
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1 // Z OČÍ DO OČÍ

„Jako Američan uznávající Základní listinu práv a svobod věřím, že pan Zundel má 

právo říkat a věřit tomu, co si vybere. Ve Spojených státech toto právo mám. Za-

druhé, pan Zundel nebyl u soudu pro přestupek, tohle byl těžký zločin. Mohl dostat 

až pětadvacet let v kriminálu za vydání dokumentu, který říkal, že v Auschwitz 

nebyly žádné plynové komory. Věřím tomu, že každý člověk, bez ohledu na to, 

co udělal, má právo na spravedlivý proces a nejlepší možnou obhajobu, kterou si 

může dovolit. Naneštěstí jsem byl jediným expertem na světě, který mu mohl tu 

obhajobu nabídnout. Nikdo jiný tu nebyl.“ 1 

Muž s velkými brýlemi sedící před hnědým lesklým pozadím je Fred A. Leuchter, 

vědec, který se vydal do Auschwitzu, aby tam našel důkazy, že žádné plynové 

komory neexistovaly, a obhájil tak jednoho z předních popíračů holocaustu. Jeho 

kvalifikace pro tento úkol? Vylepšil fungování amerických elektrických křesel a vy-

nalezl smrtící injekci. Výpověď tohoto muže z Morrisova filmu Mr. Death: The Rise 

and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. je přesto přesvědčivá a působivá: člověk vidí, že 

před sebou nemá antisemitu ani fanatika, spíše ublíženého osamělého muže trpí-

cího spasitelským komplexem. 

Otázky, které nás Morris nutí si klást nad Leuchterovou výpovědí, jsou přitom dost 

naléhavé: míří k tomu, co dokáže ovlivnit člověka, aby se nechal takhle obalamutit 

– aby vypnul a podobně jako Eichmann plnil úkol, který mu je svěřen. To, že nám 

tyto otázky v souvislosti s Leuchterovou výpovědí vyvstávají na mysli tak naléhavě 

souvisí i s tím, že se Fred Leuchter dívá přímo do kamery, a tedy i přímo do našich 

1 MORRIS, Errol. Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. [film], 2003. 
Minutáž: 00:01:10-00:02:10

Fred A. Leuchter, Jr. 
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očí. Jako by nemluvil s režisérem, ale přímo s námi – přímo nás nutí konfrontovat 

se s otázkami, které klade. A jeho pohled do očí je přesvědčivý: v první chvíli se 

sám přistihuji, že podvědomě přitakávám: „no ano, člověk má přeci právo na spra-

vedlivý proces…“  Uhrančivá metoda fanatického vědce zvyklého pracovat s médii? 

Ne. První tajemství Morrisovy metody zvané Interrotron. 

1.A // INTERROTRON

Technické zařízení, které umožňuje natáčet rozhovory tak, aby se respondenti dí-

vali přímo do objektivu stejně přirozeně jako by se dívali přímo na režiséra, vynalezl 

sám Errol Morris. Svůj vynález popisuje jako „opravdu hloupý nápad, který má 

skvělé výsledky“ 2. Ještě než na tento „hloupý nápad“ přišel, snažil se Errol Morris 

nutit respondenty, aby se dívali co nejvíce do objektivu kamery. Tato snaha je vidět 

už v jeho prvním filmu Gates of Heaven (1978). Brzy ale zjistil, že nejde pohled do 

kamery respondentům prostě přikázat, protože je takový rozkaz zbytečně vykolejí 

z jejich autentického vyprávění, a navíc pak neustále těkají očima mezi režisérem 

kladoucím otázky a kamerou, do níž se mají dívat. Při natáčení proto rozmlouval 

s respondenty sám skloněn obličejem nad kamerou, nejblíže objektivu co to jen šlo. 

Spokojený ale nebyl, přímého nenuceného pohledu do kamery se mu docílit nedařilo. 

Navíc ho musel kameraman občas odstrčit, protože mu ve své touze po co nejpřímějším 

pohledu lezl do záběru.3 Errol Morris tedy brzy na to vynalézá Interrotron – poprvé ho 

používá ve svém asi nejznámějším filmu The Thin Blue Line (1988).s

Interrotron funguje na stejném principu, na jakém fungují už od 50. let čtecí za-

řízení běžně používaná v televizní produkci. Obraz (text) se v nich promítá na po-

lopropustné zrcadlo umístěné před objektivem kamery. Respondent, který tento 

text čte, se tak přirozeně dívá přímo do objektivu – a tedy i do očí televizního di-

váka. Morris využil tohoto principu, spojil dvě čtecí zařízení a namísto textu nechal 

na polopropustné zrcadlo před respondentem promítat obraz svého obličeje za-

2 MALKIN, Benjamin S. Errol Morris Makes The Case For Spontaneity. SHOOT. 23.6.2000, 
Vol. 41 Issue 25. S.7.
3 Errol Morris. [online]. [cit. 2013-08-22]. Dostupné z: http://www.errolmorris.com/
content/eyecontact/interrotron.html
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znamenávaný v tu samou chvíli videokamerou. Tohoto principu využil obousměr-

ně, aby mohl sám na svém čtecím zařízení sledovat reakce člověka, s nímž právě 

rozmlouvá – aniž by s ním ztratil přímý oční kontakt. 

1.B // VÝHODY A DŮVODY 

Errol Morris byl výsledky Interrotronu tak nadšen, že od jeho používání pak už 

nikdy neupustil. Důvody jsou jednoduché: díky pohledu z očí do očí se mu daří 

dosáhnout větší působivosti a bezprostřednosti, fascinuje ho tvář člověka a to, 

jak se do ní zapisuje čas a prožité události. Navíc si je vědom toho, co teoretic-

ky popisuje Bernadette Wegenstein: totiž, že čelní detail tváře (en face) funguje 

jako „moment nejzazšího ztotožnění diváka s postavou – jako chvíle, kdy filmový 

protagonista přesvědčí diváka o své existenci“. Divák pak může „vstoupit do filmo-

vého vyprávění (...) a žít ho, jako by to byl svět jeho samotného“ 4. Filmy Errola 

Morrise tedy spojuje to, že vše, co se v nich říká, se říká přímo nám divákům. Jako 

diváci jsme zváni do vyprávěného příběhu – a nuceni ke srovnávání toho, jak to 

4 GERBAZ, Alex. Direct address, ethical imagination, and Errol Morris’s Interrotron. Film-
philosophy [online]. London: Film-Philosophy, 2008, 12.2 [cit. 2013-08-22]. Dostupné z: 
http://www.film-philosophy.com/2008v12n2/gerbaz.pdf S.26.

Princip fungování Interrotronu. 
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máme my sami a jak to má postava, která k nám promlouvá… jako bychom my 

sami museli reagovat, jako bychom my sami museli odpovědět. Interrotron dává 

Errolu Morrisovi navíc možnost se zbavit otravné protistrany, režiséra mimo obraz, 

k němuž se v rozhovorech respondenti často obracejí. Nepřiznaná protistrana totiž 

sama o sobě působí jako zcizující element. Odvádí nás od příběhu samotného a nutí 

diváka klást si zbytečné otázky: kdo se ptá, proč se ptá, jak se ptá. 

Hlavní princip fungování Interrotronu, totiž přímý pohled respondenta do kamery, 

popisuje Sarah Ruth Kozloff: „Přímý pohled do kamery odkazuje k situaci, kdy se 

někdo v televizi – televizní hlasatel, host talkshow, reportér – obrátí do objektivu 

kamery a mluví jakoby přímo k divákům doma. V té chvíli jsme svědky náhlého 

zhroucení šesti narativů (opravdového autora, předpokládaného autora, vypra-

věče, toho, komu je vyprávěno, předpokládaného diváka a opravdového diváka) 

do dvou – mluvčího a diváka.“5 Errol Morris s touto redukcí na mluvčího a diváka 

pracuje ve svých filmech od začátku až do konce, jen na několika málo místech ji 

zboří svou vlastní otázkou.  Záměrně podle svých slov „oslabuje vztah mezi taza-

telem a respondentem a zaměřuje pozornost diváka na respondenta – na to, jak 

se on či ona sám vidí, spíše než na to, jak je vidíme my“ 6. Zároveň je třeba dodat, 

že tímto očištěním od dalších narativů (opravdového autora, předpokládaného au-

tora, vypravěče apod.) vytváří Morris prostor pro to, abychom my sami vnímali, 

5 KOZLOFF, Sarah. Narrative Theory and Television. Channels of Discourse: Television and 
Contemporary Criticism. Robert C. Allen. Chapel Hill and London: The University of North 
Carolina Press, 1987. S. 59.
6 Truth ls Not Subjective: An Interview with Errol Morris. Cinéaste, 2000. S. 4.

Z filmu The Fog Of War.
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jak filmoví respondenti vidí sami sebe. Taková reflexe je bezesporu obohacujícím 

prvkem – k jak zajímavým otázkám (ležícím kdesi nad samotnou výpovědí) může 

vést, ilustruje myslím i vybraná ukázka s Fredem Leuchterem ze začátku této kapi-

toly. Tomu, jak se dá tento princip posilovat, se však budu věnovat na jiném místě 

této práce.7 

Očišťovat interview od zbytečných vlivů se Errol Morris snaží na všech frontách. 

Ve svých filmech se proto postupně zbavuje přirozeného prostředí, v němž jsou 

rozhovory pořizovány: ve filmu Vernon, Florida ještě natáčí v krajině a před domy 

podivných usedlíků a v The Thin Blue Line využívá fragmentů v pozadí k ilustraci 

současné situace respondentů (nespravedlivě uvězněný R. Adams za sebou má 

vězeňskou mříž). Naopak od filmu Fast Cheap And Out Of Control používá unifi-

kované pozadí. Dochází totiž k tomu, že pro něj není důležitý sociální kontext lidí, 

které zpovídá, ale příběh, který vyprávějí. 

7 Viz ukázka Standard Operating Procedure, strana 19. 

Gates of Heaven (1978)

The Fog Of War (2003)

Vernon, Florida (1981) The Thin Blue Line (1988)

A Brief History of Time 
(1991)

Fast, Cheap and Out of Control 
(1997)

Mr. Death: The Rise and Fall 
of Fred A. Leuchter, Jr. (1999)

Standard Operating Procedure 
(2008)

Tabloid (2010)
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1.C // INSPIRACE: CINÉMA-VÉRITÉ

Errol Morris natočil svůj první film Gates of Heaven v roce 1978. Už v tomto raném 

filmu předznamenává snahu o zaznamenání co nejautentičtější výpovědi svých 

respondentů, a také započíná linii všech svých filmů, jejichž hlavní náplní jsou roz-

hovory s ústředními postavami. To souvisí také se samotnými tématy jeho filmů, 

která se vždy vracejí k něčemu, co se už stalo, ať už se jedná o týrání vězňů ve 

věznici Abú Ghraib, obvinění miss Wyoming ze znásilnění mladého Mormona nebo 

vzpomínky bývalého ministra zahraničí USA na válku ve Vietnamu. 

Filmy postavené na rozhovoru mají ve světové kinematografii tradici, na níž Errol 

Morris samozřejmě navazuje. Pokud chceme sledovat, co ho ovlivnilo, musíme se 

zaměřit především na o generaci starší filmaře, kteří v šedesátých letech pro film 

objevují rozhovor jakožto svébytný žánr – ne jako pouhou formu, s níž v té době 

běžně pracuje televizní produkce. Leger Grindon ve svém článku Poetics of the 

Documentary8 definuje dva proudy hledání této nové podoby filmového interview. 

Jeden z nich podle něj ztělesňuje práce Emile de Antonia, typická snahou o formu-

laci autorského názoru (tomu se budu věnovat na jiném místě této práce), druhý 

stojí v základech francouzského proudu cinéma-vérité a je spojován se jmény Je-

ana Rouche a Chrise Markera. 

Errol Morris se nedá snadno zařadit ani do jednoho z těchto proudů, jisté však je, 

že používáním Interrotronu navazuje na snahy filmařů cinéma-vérité, které popsal 

duchovní otec tohoto stylu Edgar Morin: filmaři podle něj mají být jako potápěči, 

kteří se noří do reálného prostředí, měli by být jako kamarádi, s nimiž si povídáte 

v hospodě.9 Tento nový dokumentární přístup v šedesátých letech umožňuje i stále 

menší a nenápadnější technika (oproti velkým a hlučným studiovým kamerám). 

8 Přičemž upozorňuje na zajímavou souvislost, že velcí historici dokumentárního filmu se 
většinou pozastavují u Jeana Rouche, ale Emile de Antonia přehlížejí. Přesto je pro po-
chopení Errola Morrise klíčový. 
9 EDGAR, Morin. For a New Cinéma-Vérité. Ciné-Ethnography. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2003. S. 264.
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Dokumentární film Kronika jednoho léta (Jean Rouch, 1960), na němž se Morin 

podílí, se v intencích této ideje snaží „zachytit autentičnost života“, tedy jakousi 

„neredukovanost, jež se nachází ve věrném zachycení skutečnosti“10. Ve filmu se 

prolínají rozhovory s hlavními postavami spolu s anketou mezi náhodnými paříž-

skými chodci ulic. Na základě provokativní otázky „Jste šťastní?“ podněcují filmaři 

diskusi o tématech, která by asi jinak zůstala pod povrchem. Jde o poctivé sociolo-

gické, do široka rozkročené zkoumání, které ale v sobě má i jistý společensky kri-

tický podtext: probíhající alžírské válce se prostě nelze vyhnout.11 Jedná se o film 

postavený na řeči, na sledování toho, co a jak o sobě a lidé ve svých sociálních ro-

lích vypovídají, jak vnímají realitu kolem sebe. Kronice jednoho léta je vlastní jistá 

reflexivita – Morin a Rouch svůj natočený materiál promítají svým respondentům 

a diskutují s nimi o něm. Obrazově je ale Kronika jednoho léta velmi strohá: podle 

Grindona se s tímto proudem – do něhož zahrnuje i pozdější Pařížský máj (Chris 

Marker, 1963) nebo například Lítost a soucit (Marcel Ophüls, 1969) – pojí obecná 

„nedůvěra k visuálním informacím“12.

Tyto filmy jsou zkoumavými studiemi a reflexemi, které se snaží dostat co nejblíže 

respondentům a hledat v jejich výpovědích rozpaky a ambivalence, které se pak 

skládají v komplexní pole výpovědí. Na tuto tradici navazuje podle Legera Grin-

dona i Errol Morris, jehož „technika vedení rozhovoru staví na postupech Jeana 

Rouche a tradice cinéma-vérité. Morris pokládá svým respondentům jen pár otá-

zek, ale nechává je vyprávět jejich příběh v celé jeho délce. Následkem toho je, že 

respondent vyjevuje svou osobitost, rozpory, své pochopení – klady i zápory své 

humanity.“ 13

10 EDGAR, Morin. For a New Cinéma-Vérité. Ciné-Ethnography. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2003. S. 264.
11 Právě na toto doširoka rozkročené zkoumání, z něhož pak vyvěrá i jistá společenská 
kritika navazuje i Chris Marker ve svém Pařížském máji (1963) nebo Marcel Ophüls ve 
filmu Lítost a soucit (1969).
12 GRINDON, Leger. Q&A: Poetics of the Documentary Film Interview. The Velvet Light 
Trap: Number 60. Fall 2007. University of Texas Press, 2007, Vol. 41 Issue 25. S. 5.
13 Tamtéž. S. 11.
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1.D // POSUNY ZPŮSOBENÉ INTERROTRONEM 

„Chci, aby mi lidé vyprávěli své příběhy dramaticky. Zkouším oživovat lidi, s nimiž 

dělám rozhovor. Snažím se, aby pochopili moje nadšení pro jejich příběh.“ 14 Errol 

Morris sdílí s proudem cinéma-vérité touhu dostat se co nejblíže k respondentovi, 

získat od něj co nejintimnější a nejpravdivější výpověď. Svou dobu předstihl vyu-

žitím Interrotronu a objevil pro dokumentární film přímý pohled do kamery, který 

byl do té doby známý jen od hlasatelů televizních zpráv. Zároveň je třeba říci, že 

jeho touha po co největší intimitě a oslovení diváka se v posledních desetiletích 

stala součástí hlavního proudu. Heather Nunn to popisuje ve svém článku dokonce 

tak, že „veřejná odhalení a zkoumání lidské identity jsou zásadní složkou oživené-

ho (a ekonomicky životaschopného) televizního trhu“ a cituje Ursulu Frohne, která 

říká, že „zábavní média si přivlastňují ‚opravdové‘ pocity a emoce ‚opravdových 

lidí ‘, aby tak ukázaly svou důvěryhodnost“ 15. Tento posun je odpovědí na touhu 

televizních diváků po intimní zpovědi, blízkosti. Právě míra intimity, do níž nahlížejí 

televizní a filmové kamery, se za posledních padesát let posunula strašně moc. 

Bez nadsázky se dá říci, že ve dnešním světě neexistuje nic, co by se nemohlo 

stát objektem zájmu médií. Zprofanován byl dokonce i přímý pohled do kamery. 

Mediovaná intimita se stala běžnou díky rozšíření videokamer mezi obyčejné lidi a 

stále snazším možnostem vlastní distribuce videí po internetu: v dnešní době jsme 

stále svědky velkého boomu video diářů a videochatů, osobních youtube vzkazů i 

angažovaných klipů, které spojuje právě přímý pohled do kamery.16 

14 Truth ls Not Subjective: An Interview with Errol Morris. Cinéaste, 2000. S. 4.
15 FROHNE, Ursula. „Screen tests“: media narcissism, theatricality and the internalized 
observer. Ctri Space: Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother. Boston, MA 
and Karlsruhe: MIT Press, 2002. S. 262. 
16 Na okraj dodejme, že se tak děje zase díky technickému vývoji, obdobně jako v šede-
sátých letech.

Videodeníky. Zdroj: Youtube  
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Errol Morris se na téhle vlně veze a lákavosti veřejných odhalení využívá, sám říká, že 

„není důvod, aby dokumentární filmy nemohly být tak osobní jako filmy hrané“ – a záro-

veň z této vlny vybočuje, když dodává, že filmy by měly „nést otisk těch, kdo je natočili“.17 

Za tento autorský otisk někteří teoretici, podle mého názoru mylně, považují sa-

motný efekt využití Interrotronu: tedy to, jak další stupeň mediace (zrcadlo, kame-

ra, čtecí zařízení) ovlivňuje samotnou komunikaci respondenta s režisérem a naše 

vnímání takto natočené výpovědi. Alex Gerbaz například píše: „[Interrotron] ze-

siluje efekt pozorování světa skrze technické ‚oko‘ kamery. (...) Interrotron nám 

dovoluje sympatizovat s Morrisem (!), který sdílí úhel záběru kamery, a přibližu-

jeme se tak zážitku setkání Morrise a Leuchtera tváří v tvář, přestože díky použití 

Interrotronu nebyla tato setkání nikdy přímá.“ 18 

Z vlastní zkušenosti s používáním zjednodušené verze Interrotronu19 mohu říci, 

že respondenti nijak tento nový technický prostředek nevnímají. Mám tedy pocit, 

že reflexe technických aspektů není na použití Interrotronu zajímavá. Jeho použití 

podle mne totiž ke ztotožnění s postavou režiséra ani s jeho zážitkem z chvíle natá-

čení – stejně tak podle mne nemá mediace způsobená natáčením skrze Interrotron 

17 BATES, Peter. ‚Truth not guaranteed: an interview with Errol Morris. Cinéaste, 1989, 
17.1. S. 16-17.
18 GERBAZ, Alex. Direct address, ethical imagination, and Errol Morris’s Interrotron. Film-
philosophy [online]. London: Film-Philosophy, 2008, 12.2 [cit. 2013-08-22]. Dostupné z: 
http://www.film-philosophy.com/2008v12n2/gerbaz.pdf S.26. 
19 Eyedirect je zjednodušená verze Interrotronu, která funguje jen na principu zrcadel 
odrážejících tvář režiséra sedícího za zástěnou vedle kamery. Více na: http://www.eyedi-
rect.tv/

Errol Morris a jeho Interrotron. 
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pro samotného respondenta žádné překvapivé důsledky. Reflektuje to koneckonců 

i kreativní producent Errola Morrise Ted Bafaloukos: „Hezké na té věci je, že dovo-

luje lidem dělat to, co jim jde nejlépe. Dívat se na televizi.“ A Errol Morris k tomu 

dodává: „Obvykle si myslíme, že technologie jde proti možnosti intimity. Je tu ale 

hodně protipříkladů. Například po telefonu si někdy řekneme věci, které bychom 

si neřekli, kdybychom spolu byli v jednom pokoji.“ Interrotron podle něj „vytváří 

větší odstup a zároveň větší blízkost“ 20. 

Navíc ze zkušenosti mám mám pocit, že Interrotron svým způsobem responden-

tům zjednodušuje situaci: rozmlouvají sice jen s obrazem režiséra na zrcadle před 

objektivem kamery, ale tato situace je pro ně paradoxně jednodušší než při ob-

vyklém natáčení. Nemusejí totiž vedle samotného rozhovoru s režisérem vnímat 

kameru – a tedy to, co je zrovna natáčeno – a klást si otázku, ke komu mají zrovna 

mluvit: zda k režiséru-tazateli nebo přímo do kamery. 

Je zajímavé pozorovat, že mnozí z teoretiků jsou tak fascinováni povahou Interrot-

ronu jakožto nového technického prostředku, že se soustředí jen na něj a nevní-

mají Morrisovy filmy v jejich celistvosti. Nikdo z těch, kteří reflektují redukci na-

rativů způsobenou působením Interrotronu, se nevěnuje tomu, jak v Morrisových 

filmech funguje střihová skladba. Ta je přitom pro Morrisovy filmy zásadní. 

20 THE FOG OF WAR: 13 Questions and Answers on the Filmmaking of Errol Morris by 
Errol Morris. Winter, 2004. 
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2 // STŘIHOVÁ SKLADBA

Errol Morris říká, že filmy mají „nést otisk těch, kdo je natočili“ 21 – a právě střihová 

skladba je prostředkem, kterým tohoto cíle dosahuje. Popisoval jsem, že Morris-

ova inspirace cinéma-vérité spočívala především ve snaze přiblížit se co nejblíže 

lidem… druhý rozměr Morrisových filmů, který spočívá v unikátní práci se střiho-

vou skladbou výpovědí má v historii také svůj předobraz – a to v práci Emile de 

Antonia, kterého Leger Grindon zmiňuje jakožto klíčového reprezentanta druhého 

proudu hledání nové podoby filmového rozhovoru v 60. letech.22 

2.A // INSPIRACE: EMILE DE ANTONIO

Emile de Antonio se k interview jakožto svébytné filmové formě dostal právě na 

základě nespokojenosti s bezzubostí a popisností amerického proudu Direct ci-

nema (v mnohém stojícího na podobných základech jako cinéma-vérité), v je-

hož základech už od 50. let stála čistá observace „skutečnosti“. Emile de Antonio 

se podle Grindona vydal cestou zkoumání možností, jaké podoby může autorské 

a angažované pojetí interview mít, protože mu přestalo vyhovovat, že nemůže 

pružně reagovat na politické události žhavých 60. let. Tak ze 188 hodin záznamu 

procesu americké armády se senátorem McCarthym vzniká jeho střihový film Point 

of Order (1964). De Antonio nestál za kamerou a není autorem samotných záběrů, 

ale svůj tvůrčí potenciál nasměřoval do toho, jak záběry sestříhal. „Z těchto neo-

sobních záběrů, zaznamenávaných lhostejnými kamerami, dokázal de Antonio vy-

těžit obžalobu nikoliv pouze samotného senátora, jak se tehdy obecně soudilo, ale 

i celého systému (…) v rozporu s mnoha tradičními prvky filmové, televizní i do-

kumentární tvorby, veden vůlí poukázat na hloupost zastánců cinéma-vérité, kteří 

trvali na tom, že kamera je objektivní.“ 23 Ve svém dalším filmu Rush to Judgment 

21 BATES, Peter. ‚Truth not guaranteed: an interview with Errol Morris. Cinéaste, 1989, 
17.1. S. 16-17.
22 GRINDON, Leger. Q&A: Poetics of the Documentary Film Interview. The Velvet Light 
Trap: Number 60. Fall 2007. University of Texas Press, 2007, Vol. 41 Issue 25. S. 5.
23 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie 
múzických umění, FAMU - CAS a MFDF, 2004, 507 s. ISBN 80-733-1023-6. S. 109.
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(1967) se zaměřuje na rozporuplnost zprávy Warrenovy komise o vraždě Johna 

Fitzgeralda Kennedyho a opět se nesnaží nijak skrývat svá podezření americké vlá-

dy, jak k tomu sám tehdy řekl: „Lee Harvey Osvald byl popraven a odsouzen bez 

obhajoby… tento film je jeho obhajoba.“24 

De Antonio se tak staví do opozice vůči cinéma-vérité, které se zabývá širokým 

zkoumáním skutečnosti i odkrýváním samotných principů interview a okolností 

provázejících setkání filmaře s respondentem. De Antonio oproti tomu spřádá dů-

kazy – kombinuje rozhovory s archivními záběry, kterých se zastánci cinéma-vérité 

tak obávali – to vše s jediným cílem: důsledně a přesvědčivě odargumentovat svůj 

názor.25 

Errol Morris a de Antonio si nejsou podobní jen tím, že jejich nejznámější filmy jsou 

obhajobami dříve usvědčených „zločinců“ a pátráním po tom, jak byly věci doopravdy 

(Rush to Judgement, Emile de Antoinio, 1967 a The Thin Blue Line, Errol Morris, 

1988). Spojuje je především vědomí, snad vyvěrající právě ze stylu práce filmaře-

obhájce, že se nejde spokojit jen se samotnou výpovědí respondentů, ať pořízenou 

pomocí metod cinéma-vérité, získanou jako found-footage nebo natočenou skrze 

Interrotron. Vědomí, že je tento proud řeči třeba formulovat a směřovat - oproti 

poli názorů postavit názor a argumentaci. To je podle mne důvod, proč Errol Morris 

stejně jako de Antonio „odmítl objektivní realismus cinéma-vérité, který podle něj 

‚vrací dokumentární natáčení o dvacet, třicet let zpátky‘ a reprezentuje ‚lichou 

větev žurnalismu‘ “ 26. 

Toto vymezení je důležité: Errol Morris se totiž na rozdíl od tvůrců cinema-verité 

nespokojuje se zaměřením na co nejkomplexnější zachycení skutečnosti. Nechce 

24 Harvard Film Archive [online]. [cit. 2013-08-02]. Dostupné z: http://hcl.harvard.edu/
hfa/films/2004fall/deantonio.html 
25 GRINDON, Leger. Q&A: Poetics of the Documentary Film Interview. The Velvet Light 
Trap: Number 60. Fall 2007. University of Texas Press, 2007, Vol. 41 Issue 25. S. 6.
26 NUNN, Heather. Errol Morris: documentary as psychic drama. Screen 45:4. Winter 
2004. John Logie Baird Centre, 2004. S. 414. 
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nechávat lidi jen mluvit, ale chce taky komentovat, co říkají, zdůrazňovat, co z jejich 

výpovědi jemu samotnému připadá důležité, čeho bychom si my jako diváci měli 

všimnout. S nadsázkou řečeno: autorem jeho filmů není život, ale on sám, Morris 

není vědec ani sociolog, ale filmař, který chce vyprávět příběh. Nevolí k tomu ale 

nejsnazší cestu komentátora v obraze či autorského vypravěče, který by výpovědi 

uváděl na pravou míru. Je si totiž vědom, že by tímto výkladem z pozice autority 

ubral sílu autentickému svědectví získanému skrze Interrotron. Vydává se proto na 

daleko jemnější pole autorského komentáře daného střihovou skladbou. 

S rozhovory a s natočeným materiálem zachází až provokativně svévolně, podob-

ně jako zmiňovaný de Antonio, a snaží se střádat důkazy pro svou tezi. Netvoří tak 

hladké, ale strukturované vyprávění. Nezachovává přirozený rytmus výpovědi, ale 

rozšiřuje ho o nové zámlky, střihem v něm tvoří nové důrazy, které by jinak třeba 

zůstaly nepovšimnuty. Hezky to popisuje úvod k rozhovoru s Errolem Morrisem 

v časopisu Cinéaste. „Morris ve svých filmech tvaruje interview – nejtěsnější po-

jítka k ‚realitě‘ – a nakonec tak boří každý aspekt novinářské objektivity, který by 

jeho filmy obsahovaly. To ale neznamená, že realitu odvrhují. Používá filmové mé-

dium, aby hledal realismus spíše ve filosofickém než v objektivním smyslu slova.“ 27

2.B // UKÁZKA 1: THE FOG OF WAR

Střihové metody Errola Morrise dobře ukazuje tato ohraničená sekvence, během 

níž bývalý americký ministr obrany Robert McNamara vypráví historku ze setkání 

s Fidelem Castrem v roce 1992. Tehdy se společně vraceli k událostem okolo Ku-

bánské raketové krize z roku 1962. Errol Morris nechává McNamaru celou historku 

krom její první věty odvyprávět „z očí do očí “.  

27 Truth ls Not Subjective: An Interview with Errol Morris. Cinéaste, 2000. S. 4.
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Na ostrově bylo v nejkritičtějším momentu krize 162 nukleárních hlavic, z toho 90 

taktických válečných hlavic. /// střih 1 /// Nemohl jsem věřit tomu, co jsem slyšel, 

a Castro se na mě hrozně naštval, protože jsem řekl: „Pane prezidente, zastavme 

jednání. Tohle je pro mne úplná novinka, nejsem si jistý, zda jsem pochopil pře-

klad správně.“ /// střih 2 /// „Pane prezidente, mám na vás tři otázky. Zaprvé: 

věděl jste, že na Kubě byly nukleární hlavice? Zadruhé: pokud ano, doporučil byste 

je Chruščovovi použít v odvetě na americký útok? Zatřetí: /// střih 3 /// pokud by 

je použil, co by se stalo Kubě?“ ///střih 4 /// černá /// střih 5 /// On řekl: „Zapr-

vé, věděl jsem, že tam byly. Zadruhé, nedoporučil bych to Chruščovovi, doporučil 

jsem mu, aby je použil. ///střih 6 /// Zatřetí – co by se stalo Kubě? Byla by zcela 

zničená.“ /// odmlka ///  Tak blízko jsme byli. – A on to tak chtěl přijmout? [dotaz 

Errola Morrise mimo obraz] – Ano, on mi pak řekl: ///střih 7 /// „Pane McNamara, 

kdybyste vy a prezident Kennedy byli v podobné situaci, udělali byste to tak taky.“ 

Řekl jsem mu: „Pane prezidente, doufám, že tohle bychom nikdy neudělali – pod-

říznout si větev pod vlastníma nohama? Můj bože.“ 28

Myslím si, že se tu ukazují všechny aspekty střihové práce se samotným rozhovo-

rem, které jsou v práci Errola Morrise pozorovatelné. Zajímavé na téhle šedesát 

osm vteřin dlouhé sekvenci je, že ačkoliv v ní napočítáme celkem sedm střihů, stří-

hat se v ní podle všeho skoro nemuselo. Pouze u střihů č. 3 a č. 6 došlo k vypuštění 

malé části výpovědi. Ostatní střihy mají zcela jiný účel, plynoucí z Morrisovy již 

zmíněné touhy, aby jeho respondenti „vyprávěli své příběhy dramaticky“ 29. Morris 

tedy vyprávění svých respondentů nově strukturuje, aby se podstatné momenty 

neztratily v proudu vyprávění, který si vyslechneme, ale nijak ho nereflektujeme.

28 MORRIS, Errol. The Fog of War [film], 2003. Minutáž: 00:16:25-00:17:50 
29 Truth ls Not Subjective: An Interview with Errol Morris. Cinéaste, 2000. S. 4.

    S1                       S2                S3   S4+5    S6                       S7 
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Právě to je důvod, proč ve střihu č. 1 nechává Morris McNamaru dlouho nadechnout 

a hledat správná slova. To nás podvědomě vtahuje do děje, protože si s ním může-

me v jeho poměrně dlouhé odmlce prožít jeho tehdejší rozčarování, které evident-

ně prožívá i při dnešní vzpomínce. 

Střih č. 2 je rychlým střihem po ose, jumpcutem. Obraz je navíc střižen stejně jako 

zvuk, což ještě efekt jumpcutu zdůrazňuje (jumpcut naopak lze částečně skrýt 

tak, že se zvuk z jednoho záběru přetáhne ještě o pár okének do záběru druhého). 

Tento střihový postup patří k oblíbeným trikům Errola Morrise, ten totiž využije 

každé příležitosti, aby diváka vtáhl do vyprávěné situace. Zde proto vystřihává 

z výpovědi slova, jimiž McNamara uvádí to, co řekl Fidelovi Castrovi. Divák tedy už 

není zdržován McNamarovou úvodní větou „řekl jsem mu“, která je evidentně vy-

střižena. Ale je přímo vtažen do situace. Jakoby tři otázky, které McNamara klade 

Fidelu Castrovi, byly také trochu kladeny i nám – aby si i on musel uvědomit jejich 

naléhavost. 

Střih č. 3 je jemným skrytým jumpcutem, který Morris maskuje (předsazuje zvuk 

následujícího záběru asi o tři políčka). Pravděpodobně vypouští část McNamarovy 

výpovědi, aby ji zrychlil, možná aby se zbavil přebytečné odbočky, a udržel tak 

tempo vyprávěné situace. 

    STŘIH Č. 3   A B                           A                          B

    STŘIH Č. 2          A B                                     A                            B
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Střihy č. 4 a č. 5 představují další oblíbený a neotřelý postup Errola Morrise. Jed-

ná se o krátké (v tomto případě osmnáct políček dlouhé) přerušení obrazu černou 

pauzou, fungující jako interpunkce v místech, která chce Morris zdůraznit. To je 

v tomto případě McNamarova otázka, co by se stalo s Kubou, pokud by vypálila 

na Ameriku jaderné hlavice. Zrovna toto místo pravděpodobně nebylo vůbec třeba 

rozdělovat, protože výpověď kontinuálně navazuje a ve zvuku nebylo velmi prav-

děpodobně vůbec stříháno. 

Střih č. 6 je podobně jako střih č. 3 jumpcutem, který vypouští část McNamarovy 

výpovědi. Zvuk je opět o pár políček předsunut obrazu.  

Střih č. 7 představuje ten samý střihový postup jako u střihu č. 2. O to výraznější, 

že přichází po poměrně dlouhé pasáži, kde nás Morris nechává sledovat, jak McNa-

mara přemýšlí a hledá slova. 

Díky této jemné střihové práci před námi vyvstává dramatičnost vyprávěného se-

tkání rozvážlivého McNamary s prchlivým Castrem, který nepřemýšlí o souvislos-

tech svých slov. Morris má samozřejmě ve vypravěči McNamarovi dobrý materiál, 

ale ještě ho dobře podpírá. I když takto pod drobnohledem možná jeho zásahy pů-

sobí tvrdě, je myslím zároveň vidět, že jsou činěny s velkou pokorou. 

Všechny střihové postupy Errola Morrise spojuje fakt, že se nebojí střihy v rozhovo-

ru přiznávat. To je dáno jednak technickými podmínkami – v souvislosti s použitím 

Interrotronu se dostává do situace, kdy má jen jednu kameru, do níž respondent 

hledí, a jakýkoli jiný pohled působí vždy zcizujícím dojmem. Zároveň ale namísto 

televizní vyprávěnky tvoří atraktivní strukturované sdělení, slabším a rozvláčněj-

ším řečníkům pomáhá rychlejšími střihy, z výpovědí vypichuje to důležité a cizí 

    STŘIH Č. 4 A Č. 5
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vyprávění tak přiznaně přestrukturovává a vtiskuje mu nový temporytmus. Třetí 

důvod spočívá v tom, co už bylo zmiňováno, totiž že se Errol Morris nebojí přiznat, 

že to je on, kdo vypráví příběh filmu – a chce, aby si toho byli diváci vědomi. Mimo 

jiné tak vytváří onen prostor pro otázky, který jsme popisovali na začátku kapitoly 

č. 2 v souvislosti s výpovědí Freda Leuchtera.  

Právě z jisté formy reflexivity a odkazování na rozpory, které v řeči respondentů 

jsou, myslím vyplývá i to, že někteří lidé po zhlédnutí The Fog of War podle Tho-

mase Austina říkali, že se ve filmu setkali hned s několika McNamary, a ne pouze 

s jedním člověkem.30 

Jak by totiž vypadala obvyklá podoba tohoto záznamu ve chvíli, kdy má režisér 

k dispozici pouze záznam z jedné kamery? Pravděpodobně by byla o něco delší 

a rozvláčnější, střihová místa by se překryla archivy (instalace raket na Kubě, 

červené knoflíky připravené ke zmáčknutí apod.). Běžná televizní praxe totiž fun-

guje tak, že si režisér vybere podstatné části výpovědi – a snaží se z nich postavit 

hladké, kontinuální vyprávění. To znamená zahladit a zakrýt střihy ve výpovědi 

tak, aby udržel diváka v iluzi, že respondent řekl přesně to, co nyní říká z televiz-

ní obrazovky. A především nevyrušovat jeho vnímání příběhu tím, že to také celé 

mohlo být jinak. 

Errol Morris se naopak nebojí sdělení získaná z rozhovorů úplně nově strukturovat. 

Jak to funguje, si ukážeme na scéně z jeho filmu Standard Operating Procedure. 

30 AUSTIN, Thomas. The mists of time: Control, chaos and irreversibility in The Fog of 
War. Studies in Documentary Film. 2012-05-21, vol. 6, issue 1, s. 29-42. DOI: 10.1386/
sdf.6.1.29_1. Dostupné z: http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article
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2.C /// UKÁZKA 2: STANDARD OPERATING PROCEDURE 

Lynndie England byla jednou ze skupiny členů personálu věznice Abú Graib, obvi-

něných z týrání a ponižování vězňů. Ve filmu Standard Operating Procedure popi-

suje, jak sama přijala to, že se ve věznici používaly „zvláštní metody“.

/// 1 /// Několikrát v noci jsem přišla nahoru, a tam byli vězni zkrouceni v nepoho-

dlných pozicích, nuceni dřepovat na krabicích od jídla nebo běhat nahoru a dolů po 

schodech nebo tak. /// černá /// /// 2 /// Mysleli jsme si, že to je neobvyklé a divné 

a špatné, ale když jsme se tam poprvé dostali, už to tam tak chodilo. Tak jsme to 

viděli. //// 3 /// Myslím si, že to bylo v pořádku. /// černá /// 31 

Na rozdíl od první ukázky se zde zcela jistě jedná o tři věty, které byly původně roz-

místěny v delší části rozhovoru. Errol Morris se jich ale zase ujímá tak, aby ukázal pří-

běh a drama. Jeho střih vlastně přestavuje klasické schéma teze, antiteze, syntéza.

Na začátku (1) je Lynndiin neproblematický, uklidněný popis situace (teze: „tam byli 

vězni zkrouceni v nepohodlných pozicích“), který je v poměrně velkém kontrastu 

k tomu, co popisuje. Lynndie se klidně dívá přímo na Morrise (a tedy i na nás) a vy-

práví mu. Při bližším pohledu se zdá, že je s tím srovnaná, protože popisuje příběh 

z odstupu: popisuje totiž to, co viděla, a ne jak se do tohoto procesu zapojila. 

31 MORRIS, Errol. Standard Operating Procedure [film], 2008. 
Minutáž: 00:10:00-00:10:34

1

Lyndie England 
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Errol Morris poté stříhá přes černou – a my před sebou najednou máme jinou Lyn-

ndie (2) – roztěkanou, pravděpodobně reagující na Morrisovu konfrontační otázku 

(antitezi) ve smyslu: A jak jste to tehdy vnímala, týrat vězně… to je standardní? 

England těká očima po místnosti, hledá evidentně slova pro svou obhajobu, na nás 

ani na Morrise se nedívá, její přesvědčivost je ta tam. 

V posledním záběru této scény (3) nechává Morris zase England přímo do objekti-

vu doříct: „Myslím si, že to bylo OK.“ (syntéza) Je v nejbližším záběru, co kdy byla, 

a dívá se nám přímo do očí. Říká ta slova s velkým důrazem a je jasné, že o tom 

chce přesvědčit nejen diváky, ale i sama sebe.

Jak by se s takovou situací vypořádalo klasické kontinuální televizní vyprávění? 

Nechali bychom nejspíše England říct: „Mysleli jsme si, že to bylo neobvyklé, a div-

né a špatné, ale když jsme se tam poprvé dostali, už to tam tak chodilo.“ A ukázali 

bychom fotografie, jak sama tahá chlapa na vodítku… a prokázali, že England lže. 

Morris se s tímhle ale nespokojí a jde více do hloubky, když vedle sebe oba zábě-

ry staví jako tezi a antitezi: klidný popis zvěrstev podaný z odstupu („několikrát 

v noci jsem přišla nahoru“) a osobní konfrontaci („mysleli jsme si, že to je špatné, 

ale už to tak chodilo“) a syntézu – osobní smíření se s danou věcí („Myslím si, že 

to bylo v pořádku.“). 

2

3
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Této scény si všímá i Linda Williams: „Její tvář a slova odhalují, že není ani lotr, jak 

vypadala na všech obrázcích. Spíše ji vidíme jako etickou bytost zápasící se svým 

podvolením se neetické situaci. Pokud se snaží omluvit zmínkou, že ‚už to tak bylo 

nastaveno‘, nedaří se jí to, protože z její tváře vidíme, že se svým souhlasem stále 

svádí boj.“ 32 Člověk najednou lépe chápe, proč se týrání vězňů zdálo mnohým jako 

standardní operační postup, jak se ostatně film jmenuje. 

Zajímavé je, že tyto – tvrdým střihem vyvstalé – otázky nijak samy o sobě nenarušují 

sílu výpovědi ani sílu příběhu, který nám je vyprávěn. Jen mu v některých momentech 

dodávají další plán, který nás vybízí k tomu, abychom samotný příběh reflektovali. 

Můžeme ho zformulovat do otázek: Jaký je příběh, který nám Morris vypráví? Proč 

ho člení a vypráví zrovna takto? Proč zdůrazňuje zrovna toto? Co tím chce naznačit?

2.D /// CHYBY V KONTINUITĚ VYPRÁVĚNÍ 

„Aby film přes časté střídání záběrů neztrácel svoji kontinuitu, vytvořil si filmový

průmysl v průběhu prvních let své existence sadu technik, které lze shrnout pod 

pojem kontinuální střih.“ 33 

Jak je ze všech výše zmíněných ukázek vidět, Errol Morris všechna pravidla kon-

tinuálního střihu ignoruje a ve výpovědích stříhá pomocí jumpcutu, střihu po ose. 

I když je tento postup už dost často používán v dokumentárních filmech i v re-

klamách, může se přesto někomu zdát rušivý. Přesto mám ze zkušenosti pocit, 

že když se jumpcuty vypráví celý film a nejsou tedy jen občasnou chybou, divák 

si na ně snadno zvykne. Dan Levin v této souvislosti upozorňuje na to, že Errol 

Morris v mnohém navazuje na Lva Kulešova a jeho pokusy, jimiž se snažil ukázat, 

že chyby v kontinuitě vyprávění diváku nemusí vadit: ba dokonce, že na mnohé 

zcela bez povšimnutí přistupuje. Vzpomeňme třeba Kulešovův slavný experiment 

32 WILLIAMS, Linda. Cluster Fuck: The Forcible Frame in Errol Morris’s Standard Operating 
Procedure. Camera Obscura 73. Duke University Press, 2010, 25/1. S. 40.
33 BORDWELL, Kristin Thompsonová a [z anglického originálu přeložili Helena Bendová et] 
AL]. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha: AMU, 2007, xxv, 310 p. 
ISBN 978-807-1068-983. S. 263.
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s různými částmi těl herců a hereček. Dohromady střihl ruce jedné herečky a nohy 

tak, aby film působil, že se jedná o jednu osobu. Drobných nesrovnalostí si diváci 

vůbec nevšimli. Sám Morris ke své metodě říká: „Vnímání pro nás dělá velký kus 

práce v tom, že nás soustředí na to smysluplné ve světě. A ,chyby v kontinuitě‘ 

nejsou z velké části vůbec důležité. Jsou nedůležitým balastem, který nesouvisí se 

smyslem, který sledujeme.“ 34 Právě díky tomuto principu při vnímání vyprávěného 

příběhu v prvním plánu sledujeme, zda příběh má nohy, tělo, příslovečnou patu. 

Zda nám výpověď, kterou slyšíme, dává smysl.35

3 // DALŠÍ PROSTŘEDKY 

Krom rozhovorů natáčených skrze Interrotron využívá Errol Morris k podpoření výpo-

vědi svých filmů další prostředky. Pracuje s nimi jako s vlastním komentářem a budu-

je tak prostor pro divákovu vlastní interpretaci toho, co respondent říká. Dohrávané 

scény a archivy tvoří podstatnou část – nejméně třetinu – stopáže jeho filmů.

3.A // SLOVA

Errol Morris ukazuje, že se příběh dá odvyprávět i zcela minimalistickými a jaksi 

nefilmovými prostředky: detaily jednotlivých slov. Například sekvence z již zmiňo-

vaného filmu The Fog of War, z chvíle, kdy se Errol Morris bývalého amerického 

ministra obrany McNamary ptá, jestli se nějak změnilo jeho názor na válku ve 

Vietnamu v letech 1965-67, když se americká veřejnost začala proti nesmyslně 

dlouho trvající válce vymezovat. McNamara odpovídá jen: „Nemyslím si, že by se 

34 MORRIS, Errol. Play It Again, Sam (Re-enactments, Part Two). [online]. [cit. 2013-08-
22]. Dostupné z: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/04/10/play-it-again-sam-re
-enactments-part-two/?_r=0
35 Jen na okraj zmiňme, že se Errol Morris snaží vždy mít možnost se jumpcutům vyhnout  
-  v touze mít v tomto ohledu největší možnost svobodu to v tomto filmu (a stejně tak 
v pozdějším filmu Tabloid) dělá tak, že obraz natáčí na jedinou kameru s velkým rozli-
šením (pravděpodobně 4K či vyšší) a z obrazu si pak záběry podle potřeby „vyřezává“, 
podobně jako si vyřezává části z výpovědí svých respondentů.

Z filmu The Fog Of War
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můj názor změnil. Byli jsme ve studené válce. A toto byla součást studené války.“ 

Následuje sekvence titulků a jednotlivých slov z novin, která ve spojení s několika 

záběry McNamarovy tváře dobře vykreslují tlak doby, který musel sebevědomého 

muže dost drtit.

... / fašista / Kritika McNamary / McNamarova válka – co ukázaly záznamy / útěky / 

špatně / McNamara: světlo které selhalo / McNamara a jeho nepřátelé / McNamarův 

lidský problém / ( ...) / pochyby / politická objednávka / arogance / egoistický / 

imperialista / chladnokrevný / štváč / neúspěšný / autoritář / ignorant 36

3.B // DOMINOVÉ KOSTKY

Errol Morris ve svých filmech rád využívá i nejrůznějších symbolů a metafor, chce 

zaměřit pozornost diváků „na nějaký specifický detail nebo objekt, který nám po-

máhá podívat se pod povrch obrazů k něčemu skrytému, něčemu hlubšímu co lépe 

zachycuje, co se doopravdy stalo“.37

Hezky to ukazuje například jeho zacházení s archivy a rekonstrukcemi ve filmu The Fog 

of War. V jedné ze scén tohoto filmu se věnuje incidentu v Tonkinském zálivu, který 

se stal podnětem pro útok USA na Severní Vietnam – a začátek táhlé války. Ukazuje, 

že incidenty byly vlastně dva – první prokázaný vietnamský útok na americké lodi pre-

zident Johnson sice odsoudil, ale rozhodl se na něj nereagovat. Druhý útok o dva dny 

později měl za následek schválení Rezoluce o Tonkinském zálivu, která se stala právním 

podkladem pro vyhlášení války Severnímu Vietnamu. Paradox spočívá v tom, že druhý 

den ale ve skutečnosti žádná vietnamská torpéda na americké lodi nezaútočila. 

36 MORRIS, Errol. The Fog of War [film], 2003. Minutáž: 1:29:24-1:30:03
37 MORRIS, Errol. Play It Again, Sam (Re-enactments, Part One). [online]. [cit. 2013-08-
22]. Dostupné z: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/04/03/play-it-again-sam-re
-enactments-part-one/#h

Z filmu The Fog Of War
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obr. 1: „Prezident Johnson autorizoval útok na základě domněnky, že se to stalo 

a věřil, že to bylo vědomé rozhodnutí politických a vojenských vůdců Severního 

Vietnamu rozpoutat konflikt. Ukázka toho, že udělají pro své vítězství cokoliv.“

Dominové kostky triumfálně stojí na mapě Vietnamu, při posledních slovech první 

z nich padají a celý had z kostek se dává do pohybu. 

obr. 2: „Mýlili jsme se, ale představy a očekávání, která jsme měli, nás k tomu 

přiměla. A stálo nás to opravdu hodně.“

Padající domino se dělí do několika proudů. 

obr. 3: „Vidíme nesprávně nebo občas vidíme jen část příběhu…“

Dominové kostky dopadají na město Saigon. Saigon je přitom symbolem 

neslavného konce táhlé války ve Vietnamu, v níž Američané ztratili desítky 

tisíc vojáků, 1. května 1975 se nakonec právě ze Saigonu evakuovali… a vzdali tak 

válku. Ironicky na tuto sekvenci s dominem pak navazuje archivní záběr, v němž 

3

1

2
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mluví prezident Johnson: „My Američané jsme si vědomi rizika rozšíření konfliktu, 

přestože se zdá, že ostatní na něj zapomínají. Stále se snažíme zabránit válce.“ 

Jsme sice teprve u začátku války, kterou se film bude zabývat ještě dobrých čtyřicet 

minut. Morris přesto takto předběhne a z této historky vytvoří silnou metaforu celé-

ho konfliktu. Ta přitom dobře vystihuje nejen to, jak málo stačilo, aby se Amerika 

vrhla do války, v níž obě strany ztratily desítky tisíc mužů. Vystihuje i nezastavitel-

nost konfliktu, v němž byla Amerika přes svou materiální i technickou převahu 

donucena k ústupu.

3.C // VEJCE

Výrazným prvkem Morrisových filmů jsou hrané minimalistické rekonstrukce, kte-

ré se soustředí na jeden zapamatovatelný, třeba trochu absurdní detail, vystihující 

smysl celé scény. V Morrisově filmu Standard Operating Procedure se například celá 

situace před chycením Saddáma Husajna vypráví na detailu toho, že když byl na 

útěku, přišel do domu kdesi na iráckém venkově a se slovy „jsem Sadám Husajn, 

král iráckého lidu“ se vypravil k lednici a na pánvi si usmažil vajíčko. Pak odešel, 

a když se za čtyři hodiny vrátil, začal v domě bydlet. Jeho obyvatelé jen zírali.38 

Díky tomu, že Morris tuto scénu i expresivně natočí, se z ní stane moment, který si 

člověk ještě dlouho zapamatuje. S detaily je to podle mne podobné jako s ostatními 

rekonstruovanými scénami: jsou přehnané a mohou člověka vyrušovat. Ve volně 

dostupných zdrojích lze nalézt jen jednu zmínku o této scéně s detailem smažícího 

se vejce – její autor říká, že „způsob, jak je film Standard Operating Procedure 

natočen, ho znevěrohodňuje. (…) spektakulární záběr vejce smažícího se na skle-

38 MORRIS, Errol. Standard Operating Procedure [film], 2008. Minutáž: 1:25:52-1:26:13

Z filmu Standard Operating Procedure
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něné pánvi je působivý, ale vytrhne nás přímo z filmu.“ 39 Podle mého názoru se 

těmto detailům jistá spektakulárnost se stejně jako všem hraným rekonstrukcím 

rozhodně nedá upřít – a jistě se vždy najdou diváci, kterým bude proti srsti. Mám 

ale za to, že pokud fungují jako zvýraznění momentů, které si máme zapamatovat, 

fungují dobře. Ostatně Morrisovým cílem přeci není kontinuální vyprávěnka, že. 

3.D // REKONSTRUKCE LŽÍ

Druhou, originální podobou Morrisových rekonstrukcí je využívat jich jako prostoru 

pro reflexi toho, co vypovídají sami respondenti, jako je tomu u rekonstrukcí ve 

filmu The Thin Blue Line. K nim Errol Morris říká: „Nikdy to nejsou ilustrace toho, 

jak si myslím, že věci doopravdy jsou. Jsou to ilustrace lží. Všechny jsou ironické. 

Doufám, že by mohly lidi učit, že obrazy nemohou ztělesňovat pravdu.“ Celým 

filmem, který je ve své podstatě rekonstrukcí policejního vyšetřování vraždy, se 

prolíná klíčová rekonstruovaná scéna zastřelení policisty. Tato inscenovaná scéna 

se přitom pokaždé jemně mění podle toho, jak se liší jednotlivá svědectví lidí, které 

Morris ve filmu zpovídá. Nikde se tu ale explicitně neříká: možná to bylo celé jinak. 

Jen vnímavému divákovi dochází, že když každý svědek říká něco trochu jiného, 

tak tady možná něco nesedí. Podobně jako v oné historce ze začátku války ve Vi-

etnamu nás Errol Morris znovu svým filmem upozorňuje na to, jak snadno máme 

tendenci uvěřit něčemu „co nám zapadá“, „co se tak mohlo stát“. Ve svém článku 

a osobním manifestu Play it Again, Sam popisuje důvody pro své využívání re-

konstrukcí takto: „Kritici nemají rádi rekonstrukce v dokumentárních filmech – asi 

protože si myslí, že dokumentární obrazy mají pocházet ze současnosti, že režisér 

by do nich neměl zasahovat. Ale příběh v minulosti musí být rekonstruován. Tady 

je moje metoda. Rekonstruuji minulost skrze interview, dokumenty a další útržky 

39 HEWITT, Chris. ‚Standard Operating Procedure‘: Better never than late. [online]. [cit. 
2013-08-22]. Dostupné z: http://www.twincities.com/hewitt/ci_9345488

Z filmu The Thin Blue Line
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důkazů. Vyprávím příběh o tom, jak se policie a noviny spletly. Zkouším vysvětlit, 

že to, čemu věřím, je opravdový příběh, a to, proč ho někdo jiný chápal špatně. 

Beru části falešného vyprávění, přeskládám je, vyzdvihnu nové detaily a vystavím 

nový příběh.“ 40

Ironií ve vztahu k rekonstrukcím z filmu The Thin Blue Line, které mají upozornit 

na naše nereflektované vnímání světa je, že se Errola Morrise v roce 1988 krátce 

po zveřejnění tohoto filmu jeden novinář ptal, jak to že se oné noci ocitl na místě 

zločinu a mohl vraždu natočit.41

3.E// PADOUCH

Dalším důležitým prvkem je ironie a humor, kterého se Errol Morris nebojí. Jako 

ironické ilustrace využívá zejména archivů. Například ve scéně z filmu The Fog of 

War, kdy je probíráno těžké téma, co by se stalo, kdyby Američané zaútočili na 

Kubu, hlavní respondent McNamara říká, jak prezidenta varoval s tím, že by museli 

promyslet všechny další důsledky – zatímco jiný generál Curtis LeMay řekl: „pojď-

me na to, zničme úplně Kubu“. Morris ve chvíli, kdy nás McNamara seznamuje 

s tímto generálovým postojem, zabírá LeMayovu tvář s úšklebkem protřelého zlo-

čince, celý záběr podbarví motivem dramatické filmové hudby a nechá ho strnout 

do mrtvolky, abychom měli čas si tohoto padoucha ještě prohlédnout.42 

Minimalistická hudba Philipa Glasse, která vytváří atmosféru filmů The Fog of War, 

The Thin Blue Line a Brief History of Time, by stála za samostatnou práci, stej-

ně jako Morrisova mistrná práce s archivy a tím, jak je oživuje právě za pomoci 

Glassovy hudby a nově dodaných ruchů.

40 MORRIS, Errol. Play It Again, Sam (Re-enactments, Part One). [online]. [cit. 2013-08-
22]. Dostupné z: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/04/03/play-it-again-sam-re
-enactments-part-one/#h
41 Tamtéž.
42 MORRIS, Errol. The Fog of War [film], 2003. Minutáž: 00:09:44

Z filmu The Fog Of War
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3.F// HLAS AUTORA

Jak již bylo mnohokrát řečeno: Errol Morris drží v rukou otěže svých filmů, on roz-

hoduje, jak se bude ten který příběh vyprávět. Přesto se ve svých filmech nijak 

fyzicky neobjevuje – tedy až na výjimky. Míra jeho fyzické přítomnosti se liší: od 

mnoha filmů, kde se Morrisův hlas neobjeví vůbec, po film The Fog of War, kde jen 

na několika místech zazní Morrisova otázka, až po jeho sérii televizních filmů First 

Person, pro niž vynalezl Megatron, systém asi dvaceti kamer, které mu dovolují 

kromě přímého záběru snímat respondenta současně z mnoha dalších úhlů. Morris 

toho využívá a k razantnímu střihu tak přidává další podněty vybízející k reflexi 

vyprávěného příběhu – nebo k uvědomění si, že je tento příběh vyprávěný. Začíná 

také reflektovat samotný proces natáčení a vlastní komunikaci s respondentem. 

// ZÁVĚR

Filmy Errola Morrise jsou uhrančivé a jejich působivost roste z jisté ambivalence, 

která zvláštně kopíruje historický konflikt mezi cinéma-vérité a de Antoniho au-

torským až manipulativním přístupem. Morrisova metoda v sobě totiž spojuje tyto 

dva protikladné prvky a obou navíc využívá v nezvyklé míře – na jedné straně 

čistou a niternou zpověď samotného respondenta, kterou Errol Morris dotahuje 

do dokonalosti použitím Interrotronu, na druhou stranu pak neodlučnou Morris-

ovu autorskou přítomnost doslova v každém střihu, na kterou rozhodně nejsme 

z dnešní televizní produkce zvyklí. Právě tato ambivalence intimního a autorského 

podle mne patří k tomu nejzajímavějšímu z Morrisovy metody. 

Dlouho jsem přemýšlel, do jakého modu dokumentárních filmů, tak jak je ve svém 

Úvodu do dokumentárního filmu rozlišuje Bill Nichols, lze Errola Morrise řadit. Ni-

cholsovo rozlišení totiž pracuje se systematizací toho, kdo – o kom – komu vypráví  

a zmíněná ambivalence použití Interrotronu a autorského střihu dělá v tomto roz-
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dělení zmatek. Kdo zde totiž vypráví? Sami respondenti či Errol Morris? Oni sami 

o sobě, či on o nich? 

Právě tato nejistota je v Morrisových filmech přítomna  záměrně. Errol Morris se 

totiž snaží vždy v druhém plánu ukazovat, jak velkou máme tendenci věřit obra-

zům a pravdě-podobným výkladům, které jsou nám předkládány.Proto je pro jeho 

filmy myslím nejtrefnější charakteristika, kterou Bill Nichols přisuzuje reflexivnímu 

modu dokumentárních filmů. Ty se „vypořádávají s otázkami nastolenými realistic-

kým stylem. Zdá se, že realismus nám zprostředkovává svět jednoduše a nepro-

blematicky – prostřednictvím metody důkazní nebo kontinuitní střihové skladby, 

vývoje postavy a narativní stavby na sebe bere podobu fyzického, psychologické-

ho, emocionálního realismu. Reflexivní dokumenty tyto metody a konvence zpo-

chybňují.“ 43

Sám totiž neznám jiného filmaře, na základě jehož filmu byl z vězení osvobozen 

vězeň nespravedlivě odsouzený k doživotí, nebo který by byl schopen strávit něko-

lik let zjišťováním, která z dvou fotografií z Krymské války (na další straně) vznikla 

jako první (a především toho, co nás v tomto úsudku ovlivňuje).44

43 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických 
umění v Praze, 2010, 316 s. ISBN 978-807-3311-810. S. 211.
44 MORRIS, Errol. Believing is seeing: observations on the mysteries of photography. New 
York: Penguin Press, 2011, xxv, 310 p. ISBN 978-159-4203-015. Analýza původu dvou 
těchto rozdílných fotografií je jednou z kapitol této knihy.  
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