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Zajímavá, rozumně psaná a věcná studie M. Berlanského se zaměřila na otázku, kdo 

byl v optice slovenské socialistické kinematografie let 1959-65 hlavním hrdinou SNP. Autor 

se při výzkumu šesti vybraných z masy filmů k SNP soustředil na „praktiky a prezentace“, 

místy „se dal strhnout i popisem“ a snažil se rozluštit film jako „text“. Zaměřil se přitom na 

dialogy filmových postav a na semiotické soustavy.  Metodologickou oporou se mu stala 

Burkeho kniha o kulturní historii a Macurův slavný Šťastný věk. 

Autor nejprve na základě aktuální kritické literatury seznámil čtenáře se suše  

deheroisovanou realitou slovenského povstání roku 1944. („Povstalci navyše nedokázali na 

obranu dostatočne využiť kopcovitý terén“ s. 7) Poté přešel k vykreslení ideologického 

zužitkování povstání v poválečné době a použití jeho mýtu k zahlazení vzpomínky na 

existenci Slovenského štátu. Třetí část studie je věnována obrazu nepřítele. Autor na příkladu 

analysovaných filmů ukazuje rychlý přechod od diabolisovaného a zároveň karikovaného 

obrazu Němců k realističtějšímu až v protisměru idealisovanému obrazu „Němce 

profesionála“, hraného jedním z hereckých idolů oné doby, skvělým Radovanem 

Lukavským.  Čtvrtá část sleduje nejprve ideologisovaný a mytisovaný obraz partyzána (v 

některých filmech obsazeného do role novodobého Jánošíka), návazně pak vztah partyzánů 

k povstalecké armádě. Závěr shrnuje postřehy o postupném přechodu filmů od ideologisace 

heroismu k psychologisaci a potvrzuje, že z posic socialistické kinematografie byl hlavním 

hrdinou povstání partyzán.  

 

Problémem pěkné a čtivé práce je absence nějakého opravdu nového závěru. 

Neodhalila tento posun pojetí partyzánů již dobová filmová kritika? Nejde jen o potvrzení 

závěrů moderní kritické slovenské historiografie, které ovšem v podstatě již v 60. letech 

všichni věděli či alespoň tušili, ale nikdo se to nemohl odvážit vyslovit naplno a filmaři si 

proto pomáhali psychologickou hyperbolou? Bylo ale vůbec možno očekávat jiné řešení 

„otázky hlavního hrdiny“? Jinými slovy, byl takto určený výzkumný projekt vůbec 

relevantní? 
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