ČASOSBĚRNÝ FILM JAKO PŘÍBĚH
Úvod
V publicistické praxi se ustálil pojemčasosběrný dokument, znamená to tedy,
že filmy takto označované jsou vnímány jako svébytná filmová forma a z označení
zároveň vyplývá, že pro tuto formu distinktivní vlastností je „sbírání času“, tedy čas,
respektive délka natáčení.
Ve všech aspektech, ve všech úhlech pohledu na časosběrný dokument čas
hraje dominantní rolí. Ovlivňuje nejenom natáčení samotné, ale i produkci,
producentské úvahy, střih, uvedení i samotnou recepci filmu diváky.
Chci se ale dnes věnovat tématu, které se sice do názvu časosběrných
dokumentů nedostalo, ale které považuji za přinejmenším stejně důležité, protože se
týká smyslu toho, proč jsou časosběrné filmy tak dlouhý čas natáčeny. I v tomto
tématu ale aspekt času bude přirozeně implicitně obsažen, protože čas z žádného
pohledu na časosběrný dokument nelze vypreparovat.
Tématem, o kterém promluvím je
konstrukce příběhu v časosběrném dokumentu.
Nejprve pojednám o příběhu jako takovém, o žitém příběhu a o příběhu
fabulovaném, uvedu rozdílnosti povahy a vzniku příběhu v časosběrném dokumentu a
potom shrnu prostředky, pomocí kterých je příběh v časosběrném filmu vytvářen.

Příběh a jeho vyprávění
Psychologická literatura uvádí, že lidská paměť ukládá fakta a epizody.
Z faktů je mozek schopen vytvářet synchronický obraz světa, jeho vazeb a principů
fungování v přítomnosti, ve stejnou dobu. Odtud se odvíjí objektivní vědecké
poznání, paradigmatický modus vědění, vědomí toho „jak věci jsou“.
Epizody, které jsou ukládány do paměti, slouží k něčemu jinému. Mozek je
řetězí do příběhů a vyprávění těchto příběhů je pak obsahem narativního modu
vědění. Převážná část lidské zkušenosti má narativní formu. Vyrůstáme v příbězích,
jsme obklopeni příběhy a svůj vlastní život vnímáme jako příběh. I tam, kde epizody
uložené v paměti spolu nijak nesouvisí, mozek je propojí příběhem, aby s nimi byl
schopen pracovat a aby je byl schopen uchovat.
Narativní paměť a sebepojetí
My sami jsme jenom příběhy, které o sobě vyprávíme. Tím, jak propojujeme
epizody uchované ve vlastní paměti, tím sami sebe interpretujeme a vytváříme
smysluplný příběh našeho vlastního života. Zdánlivý chaos epizod konfigurujeme do
příběhu, který se stává naší identitou. Konfigurace jednotlivých epizod nemusí být
stálá, může se vyvíjet a někdy i podstatně měnit. Můžeme v ní i udělat chybu a příběh
našeho života může obsahovat trhlinu, která se postupně zvětšuje, až dojdeme ke krizi
sebepojetí a jsme donuceni pokusit se svůj vlastní příběh formulovat znovu. Sami od
sebe nebo i za pomocí terapeuta. Pro naše téma je důležité zdůraznit, že nejprve se
v paměti usazuje ohromné množství epizod a teprve s odstupem času naše vědomí i
podvědomí vybírá ty důležité a konstruuje z nich náš životní příběh a s tím i naši
osobnost.
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Civilizace příběhů
Nejenom, že žijeme obklopeni příběhy, ale my sami jsme součástí příběhů. Od
nepaměti se v příbězích ukládá nejenom individuální zkušenost jednotlivců, ale i
zkušenost a sebeinterpretace lidstva jako celku. Prostřednictvím mýtů, náboženských
příběhů nebo pověstí se pak předává z generace na generaci a tento proces je trvalý,
pokračuje i v současnosti v beletrii, dramatu nebo hraném filmu.
Žitý a umělý příběh
Pro naše téma je důležitý rozdíl mezi vznikem žitého osobního příběhu a
vznikem příběhu beletristického nebo filmového.Žitý, autentický, příběh vzniká
pospojováním v paměti dříve nahromaděných epizod. Z téměř nekonečného množství
chaotických střípků událostí, situací, postojů, promluv a pocitů, které jsou v paměti
k dispozici, vědomí některé z nich vybírá, dává jim význam, interpretuje je a
sestavuje z nich celek, který má logiku, kauzalitu a celkový smysl.
U umělého příběhu, u příběhu literárního, filmového nebo dramatického je
tomu většinou naopak. Autor začíná vizí příběhu, představoujeho smyslu a poslání a
k této vizi pak vymýšlí postavy, situace, scény a promluvy, které oblouk příběhu
vytvoří. Vymýšlí všechny postavy a situace, které k zachycení příběhu potřebuje, není
ničím omezen. Po přečtení knihy nebo po shlédnutí filmu hodnotíme sílu příběhu,
jeho věrohodnost, stavbu nebo jeho poslání, hledáme to, čím rozšířil naši životní
zkušenost a hodnotíme také to, jak obratně, srozumitelně a úsporně byl příběh
sestaven. Věrohodnost postav, síla příběhu, jeho poslání i prostředky, jakými byl
vyjádřen, jsou kvalitou autorské práce.

Příběh časosběrného dokumentu
I po shlédnutí časosběrného dokumentárního filmu diváci hodnotívěrohodnost
postav, sílu příběhu, jeho poslání i prostředky, jakými byl vyjádřen. Týmiž kritérii
jako umělý příběh tedy hodnotí příběh, který vzniká za úplně jiných podmínek.
Soustředím se na rozdíly mezi „žitým“ příběhem, umělým příběhem a příběhem
časosběrného dokumentu, které považuju za nejpodstatnější.
Míra „paměti“ epizod
Při konfiguraci svého vlastního „žitého“ příběhu vychází člověk z téměř
neomezené zásoby epizod, postojů, pocitů a situací, které v paměti nashromáždil.
Dává jim ten význam, který jim potřebuje dát, akcentuje je, nebo naopak zatlačuje do
pozadí.
Autor umělého příběhu má vizi jeho smyslu a významového oblouku,patřičně
zpracuje zlomové okamžiky, do předchozích epizod umístí náznaky, které ke zlomům
směřují, nebo ilustrace charakterových rysů, které vysvětlují chování postav.Jestliže
autor umělého příběhu začíná smyslem nebo posláním příběhu a od něj jde
k epizodám, autor časosběrného dokumentu jde opačně, od epizod ke smyslu příběhu.
Oproti „žitému“ příběhu má časosběrný dokument použitelných epizod
nesrovnatelně méně. Má jenom to, co bylo natočeno. To není ani setina ani tisícina
možného, to je ještě o mnoho řádů méně.
Oproti umělému příběhu dokument nemůže pracovat s fantazií, nemůže si
vmýšlet situace nebo promluvy, které by pro stavbu příběhu potřeboval, nemůže ani
rekonstruovat ty, které objektivně proběhly, ale nebyly natočeny.
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Interpretace příběhu
Smysl žitému příběhu dává člověk sám, protože k tomu má v paměti všechny
podklady, které potřebuje, smysl umělému příběhu dává autor, protože si všechny
podklady, které potřebuje, sám připraví. Příběh časosběrného dokumentu je hybridní.
Podklady jsou žité, i když svým rozsahem nedostatečné a často jen náhodně
zachycené, ale smysl jim nedává protagonista sám, nýbrž autor filmu.
Vliv času
Každý příběh má počátek a konec a mezi jeho počátkem a koncem, leží čas
příběhu. Rekapitulujeme-li svůj životní „žitý“ příběh, konec času příběhu je obvykle
zároveň časem vyprávění, časem interpretace.
Umělý příběh má svůj vlastní čas, nezávislý na času, ve kterém je vymýšlen,
ani na času, ve kterém je vyprávěn.
Čas časosběrného dokumentu má povahu složitější. Čas příběhu je zároveň
časem, jeho zaznamenávání, ale vyprávěn je zpětně, jako když interpretujeme žitý
příběh.Z pohledu protagonistů čas neběží, jenom se vrší epizody, potřeby a situace,
ale z pohledu autora od samého počátku, od prvního natáčecího dne, už čas příběhu
běží.

Budování příběhu časosběrného dokumentu
Příprava
Úsilí o příběh začíná rozhodnutím protagonistech nebo o hlavním tématu.
Jednou možností je zvolit si protagonistu, u něhož je možné zajímavé téma očekávat
(Václav Havel, Dagmar Pecková a podobně). Zde ale platí, že „sláva“ protagonisty
není sama o sobě tématem. Sláva protagonisty je výsledkem příběhu, který natáčení
předcházel a do nového příběhu nepatří. Film musí sledovat příběh, který teprve
začíná.
Druhou možností je zvolit téma (manželství, drogy, kriminalita, kariéra) a
k němu vhodné protagonisty hledat. Ve druhém případě autor vstupuje do úplného
neznáma. A vsází jen na to, že příběh postupem času získá. Rizikem není
„nezajímavost“ protagonistova budoucího příběhu, protože každý život je natolik
zajímavý, aby příběh přinesl. To už dávno ví literatura i film, potvrzují to všechny ty
perličky na dně, obyčejní lidé, lidé z hor (...). Riziko je v tom, že se příběh
protagonisty nepodaří zachytit. Výběr musí toto riziko snížit alespoň v mezích, které
jsou možné. U protagonisty je nejdůležitější
- vstřícnost a ochota být natáčen
- spontánní komunikativnost
- schopnost vyjadřovat se
- dostupnost
Ani všechny tyto vlastnosti ale nezaručují dobrý výsledek. Protagonista může
z vážných osobních důvodů přestat souhlasit s natáčení, může onemocnět nebo se
odstěhovat mimo dosah produkce. Proto je potřebné ke každému zvolenému tématu
vybrat protagonistů víc.
Natáčení
Fáze „natáčení“ u časosběrného dokumentu neznamená pouze samotné
natáčecí dny, eventuálně dohody o nich. Režisér musí být s protagonisty v neustálém
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kontaktu, aby měl představu, jak se situace u nich vyvíjí. Na některé příležitosti
sledovaní upozorní sami, ale většinou je třeba, aby si jich všiml režisér a vstoupl do
nich s kamerou z vlastní iniciativy. „Natáčení“ tedy také znamená občasné telefony a
setkání „jen tak“. Při každém projektu také nastávají nečekané situace, které je třeba
ihned natočit. Také proto musí mít režisér k dispozici víc možných kameramanů a
zvukařů, aby se natáčení mohlo rychle improvizovaně zajistit.
Při rozhovorech i při celém natáčení je třeba výpovědi protagonistů pečlivě
sledovat, nereagovat jenom na to, co člověk chtěl slyšet, co očekával a na co se ptal.
Mnoho důležitých a zajímavých témat, která posunují příběh dopředu, přinášejí
protagonisté nečekaně, v rozhovorech se objeví nenápadně, a když na ně režisér včas
nezareaguje, jsou ztracena. Film musí sledovat více paralelních témat současně,
protože některá témata mohou ustoupit do pozadí a být významově vytlačena tématy
novými.
Otevřené jednoduché otázky (Tak co je nového? Jak se cítíš?), dávají
dotazovanému možnost, aby zavedl řeč na témata, která ho zajímají, která považuje za
důležité a která pak mohou být důležitá i pro film samotný.
Před každým dalším natáčecím dnem je třeba dříve natočený materiál a
nejlépe jeho písemný transkript podrobně projít, připomenout si hlavní témata a
rozhodnout se, ke kterým se už nevracet a naopak na která navázat, která z nich nesou
hlavní linie příběhu a která bude při střihu možno použít, třeba jako rytmizující
refrény.
Postupné rozrůstání transkriptu vytváří jakýsi zpětný scénář, ovšem scénář
„všeho“, nikoli budoucího filmu. Přesto se stává podkladem pro dramaturgické
zvládnutí projektu a nejdůležitější pracovní pomůckou autora.
Situace není možno rekonstruovat nebo inscenovat. Situaci, kterou chce
režisér natočit, je někdy možné posunout na produkčně vhodnější den, ale když to
možné není a natáčení nelze zajistit, natočena prostě nebude. Totéž platí o volbě
prostředí. Režisér nevyhledává prostředí, která by byla třeba symbolická nebo
obrazově atraktivní, nýbrž se musí nechat vést aktivitami protagonisty.
Střih
Střihu ve střižně předchází „střih“ transkriptu. Podle něj si režisér připraví
seznam výpovědí a scén, o jejichž zařazení do filmu uvažuje a získá tak první hrubý
zápis představy konečné podoby díla.
Tak velké množství materiálu, jaké se nashromáždí během několika let
natáčení, je možné interpretovat různými způsoby. Z dvaceti hodin výpovědí téže
osoby je možné vybrat hodinu, která ji představí jako vtipného optimistu, stejně jako
vybrat jinou hodinu, ve které vyzní jako smutný škarohlíd. Totéž platí o výběru
základních témat filmu. Je tedy na režisérovi, aby si nad materiálem udržel nadhled a
snažil se ho interpretovat vyváženě a objektivně už ve fázi „střihu transkriptu“.
Smyslem natáčení je co nejpravdivěji zachytit skutečnost, co nejvíce se
přizpůsobit jejímu pravdivému průběhu a možnostem protagonistů. Ve střižně ale
přibývá úkol dát materiálu filmový tvar. Přibývá ohled na diváka, povinnost vytvořit
dílo, které bude mít vlastní pochopitelnou logiku a bude svébytnou srozumitelnou
výpovědí.
Hraný film i beletrie, pokud se zabývají delším časovým obdobím, často
používají, prolínání časových rovin, zpětné vyprávění, začátek na konci a podobně.
Několikrát jsme zkusili podobné prvky použít i u časosběrného dokumentu, ale
výsledky nikdy nebyly dobré, nakonec jsme se vždy vrátili k lineárnímu vyprávění.
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Přestože například rozdíl výrazu nebo zralosti tváří na počátku a na konci natáčení
svádí ke konfrontacím, nenašli jsme způsob, jak toho funkčně využít, aniž bychom
brzdili rytmus filmu, nebo do něj zaváděli nesourodé výrazové prvky.
Starší materiál působí „sentimentem historie“, mladší materiál je dramatičtější,
protože je aktuální, víc se blíží „rozuzlení“, konci příběhu. To ovlivňuje optiku
vnímání jednotlivých časových vrstev i jejich zařazování do výsledného tvaru tak, že
novější vrstvy se někdy více prosazují.
V životech protagonistů se určité situaceněkdy opakují buď svým obsahem,
nebo prostředím, nebo obojím a i ve výpovědích je možné najít i po letech se
opakující formulace. Je to dáno návyky a stereotypy protagonistů, ale i generační
cykličností. Těchto opakování je možno použít pro rytmizaci filmunebo jeho oživení
refrény.
Archivní zpravodajské záběry přinášejí nejenom obrazové oživení, ale
dokreslují dobu a jsou pro diváka dobrou pomůckou datování. Jejich užití
ospravedlňuje častý kontakt protagonistů s televizní obrazovkou a tedy předpoklad, že
jsou to záběry, které protagonisté patrně sami sledovali nebo sledovat mohli. Ani
jejich naklíčování do záběrů obrazovky televize v jejich bytě nebo v jiném jejich
prostředí nepovažujiv tomto případě za podstatné porušení autenticity.
Protagonisté si někdy sami píší deníky, uschovávají dopisy, amatérské
videozáznamy, nebo záznamy telefonátů. Deníky a dopisy je možno nechat
načístprotagonisty samotnými i po letech a stejně jako videozáběry z rodinných
událostí ve filmu použít.
Zásadně nepoužíváme mluvený komentář, snažím se, aby film komentář
vůbec nepotřeboval. Cizí hlas, cizí názor nebo dokonce hodnocení bychom ho
považovali za nepřípustně nesourodý prvek. Informace, které nevyplynou dostatečně
jasně z obsahu scén, divákovi sdělujeme pouze titulky. V každém případě pak titulky
používáme k označení časových vrstev.
Filmový tvar stavíme chronologicky z jednotlivých sekvencí vždy po jedné
časové vrstvě a jednotlivé vrstvy řadíme za sebe. První takto dokončený tvar bývá
přibližně čtyřhodinový. Další práce, nejlépe po několikadenní přestávce, spočívá
v postupném krácení, tedy v opouštění vedlejších motivů, v krácení dialogů, ve
zvyšování tempa střihu. Někdy vznikne ještě verze přibližně tříhodinová, ale častěji
už rovnou dvouhodinová. To už je tvar, který promítáme dramaturgům a
producentům, obecně zainteresovaným kolegům. Potřebujeme znát názor
„neopotřebovaných očí“ na celkovou stavbu, na tempo, na srozumitelnost.
Zhruba dvouhodinová verze je také verzí, kterou promítáme protagonistům
filmu. Jejich souhlas s jejich prezentací považujeme za morální závazek předchozí
několikaleté spolupráce.
Producentská ujednání stanoví přibližný konec natáčení bez ohledu na to, jak
se bude příběh vyvíjet. Tomu je třeba se přizpůsobit a má to i jakousi logiku
autentičnosti, protože teoreticky jak film náhodně začal, tak může náhodně i končit.
Ale protože výsledný tvar nemůže být demonstrací nějakých rigidních zásad
autentičnosti, nýbrž autonomním filmovým dílem, je třeba usilovat o vytvořené
významového oblouku s jasně srozumitelným koncem. K tomu může dobře sloužit
dotáčka.Před dokončením střihu je možné ještě zorganizovat dotáčku. Už je známo,
kam film přesně směřuje a obsahem dotáček je možné dokreslit nebo dotáhnout
hlavní motivy a film pointovat.
Probrala jsem ve velkém zjednodušení „dramaturgické“ aspekty budování
příběhu v časosběrného dokumentu, kromě toho je ale řada aspektů technických a
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produkčních, které jsou pro výsledek důležité, ale jejich pojednání by překročilo
rozumný časový rámec této přednášky. Na závěr se ale zastavím ještě u jednoho
tématu, které považuju za mimořádně důležité. Je jím autorská odpovědnost.

Odpovědnost
Když si člověk ze střípků uložených v paměti konstruuje svůj životní příběh,
je jeho pravdivostí, jeho otevřeností nebo vyzněním zodpovědný sám sobě. Víme, že
často tuto odpovědnost neunese, vyváří si příběh vylepšený, nebo dokonce falešný a
buď pod tlakem svého svědomí, nebo pod tlakem vnějším, musí ho třeba několikrát za
život radikálně převyprávět. Je to ale jeho vlastní zodpovědnost.
Autor umělého příběhu svým postavám zodpovědný není. Vymyšlené postavě
nelze ublížit, není slyšet její nesouhlas, její názor. Autor umělého příběhu nese
odpovědnost za dílo pouze před divákem nebo před čtenářem. Odpovědnost za kvalitu
díla, ze jeho morální přesah, za vnitřní pravdivost a logiku, za jeho smysl.
Autor časosběrného dokumentu je zodpovědný jak protagonistům filmu, tak
jeho divákům. Ani jedna z těch odpovědností není menší nebo méně důležitá.
Před divákem má odpovědnost za kvalitu díla. Za jeho vnitřní pravdivost a
poctivost. Je povinen nabídnout divákovi příběh dobře vybudovaný a srozumitelný.
Protagonista dobrovolně dává režisérovi část svého života a velkou míru své
intimity často zcela bezelstně k dispozici. Čím víc dává, tím větší je naděje na dobrý
filmový tvar. Ale čím víc dává, tím větší je také závazek režiséra vůči němu. Dostát
tomuto závazku musí režisér ve všech fázích práce.
Při výběru nesmí protagonistůmzakrývat smysl natáčení, naopak je musí
upozornit na to, že prvotní „atraktivnost“ pomine a natáčení mohou vnímat jako
obtěžování.
Při natáčení samotném režisér vytváří s hrdiny filmu nejenom přátelský, ale i
rovnoprávný vztah. Režisér k rozhovoru nesmí přistupovat s agresivitou televizní
publicistiky, vytvářetúmyslně napětí, tlačit dotazovaného k nějaké výpovědi za
každou cenu, bezohledně prodlévat u citlivých témat nebo je zbytečně rozvíjet, snažit
se tázaného nachytat při rozporu nebo nepřesnosti. U časosběrného dokumentu jsou
tyto postupy nepřípustné nejenom proto, že stresují dotazovaného a oslabují jeho chuť
k další spolupráci, že deformují jeho spontánní výpověď a tím i její pravdivost,
nejenom proto, že vnášejí do materiálu z vnějšku umělé a tedy falešné napětí. Je to
nepřípustné zejména z etických důvodů.Smyslem časosběrného filmu je podat co
nejpravdivější výpověď o lidech a době, ale ta výpověď musí být i z pohledu
protagonistů vědomá a dobrovolná. Při natáčení nesmí režisér krást „pravdu“ proti
jejich vůli, nesmí svými otázkami útočit na témata, o kterých se protagonista nechce
svěřovat. Dotazovaný musí vždy zůstat partnerem a režisér musí nepřetržitě dbát o
jeho vnitřní pohodu a důstojnost.
Ale zodpovědnost vůči protagonistům musí režisér cítit i ve střižně. Film
nesmí přikrášlovat a idealizovat, ale stejně tak nesmí své hrdiny zesměšňovat nebo
ironizovat. Nesmí například jen pro zábavu diváků zbytečně kumulovat nelichotivé
záběry nebo nedomyšlené odpovědi. Nesmí soudit ani hodnotit. Přesto ale musí udržet
to, co sám považuje za objektivní svědectví, za „pravdu“. Slovo „pravda“ zde dávám
do uvozovek, protože co je pravda bez uvozovek, to se často pozná až teprve po
letech, někdy vůbec ne.
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Přestože ve smlouvách s protagonisty jejich výslovný souhlas s hotovým
filmem není a nemůže být zakotven, musí s nimi režisér udržovat takový vztah, aby
jim film před dokončení mohl promítnout.Jestliže se o korektní vyznění snažil
nejenom při natáčení, ale i při střihu, nejsou většinou se souhlasem žádné problémy. I
citlivé scény, jsou-li zapojeny ve správném a logickém kontextu, protagonisté
přijímají. Eventuální nesouhlas se většinou týká nepodstatných detailů, jejichž
odstranění v této fázi ještě nedělá žádné problémy ani nemá žádný negativní vliv na
vyznění filmu.
Smyslem časosběrného filmu je tedy divákovi nabídnout rozšíření zkušenosti
se světem a protagonistům takovou interpretaci jejich života, aby ji mohli přijmout
jako svůj pravdivý životní příběh.
Helena Třeštíková
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