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ABSTRAKT 

Slavný herec a reţisér Clint Eastwood ztvárnil mnoho hlavních rolí, ale kaţdý si jej pama-

tuje jako osamělého kovboje bez minulosti či drsného detektiva bez slitování, které se ale 

právě u kladných hrdinů očekává. Svojí prací se snaţím o zanalyzování těchto dvou nejvý-

znamnějších a typických nejednoznačných rolí herce. 
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ABSTRACT 

The famous actor and director Clint Eastwood played many main roles and everyone re-

members him as a lone cowboy with no past or rough detective without mercy, but that is 

just for the good guys expected. In my work I try to analyzing these two most significant 

and typical ambiguous roles of the actor. 
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1 ÚVOD 

Během své dlouholeté filmové kariéry vytvořil Clint Eastwood desítky filmových rolí, které 

však jsou, jak při bliţším pohledu zjistíme, kontinuálním variováním tří základních proto-

typů postav: leoneovského mlčenlivého samotáře – Muţe beze jména, cynického misantro-

pa Harryho Callahana a komického prosťáčka Philo Beddoa.
1
 

Clint Eastwood se narodil 31. května 1930 v San Franciscu. Prošel povoláními jako dřevo-

rubec, topič, či plavecký instruktor v armádě. V roce 1951 havaroval se stíhacím letounem 

v tichém oceánu cca 3 kilometry od pobřeţí Kalifornie a sám bez pomoci doplaval aţ na 

břeh. Uţ to ukazuje, ţe do jeho známých drsných a muţných rolí dává hodně ze svého 

osobního ţivota.   

Díky známostem z vojenské základny Ford Ord v Monterey v Kalifornii se postupem času 

dostal do studia Universal, kde si zahrál pár malých epizodních rolí v béčkových filmech. 

Milníkem jeho kariéry bylo obsazení do úspěšného seriálu Rawhide, westernového ţánru, 

kde hrál postavu Rawdy Yatese a stal se televizní hvězdou. 

Právě na základě tohoto seriálu si ho všimnul italský reţisér Sergio Leone a získal svoje 

první hlavní filmové role. Bylo to ve snímcích Pro hrst dolarů (1964), Pro pár dolarů na-

víc (1965) a Hodný, zlý a ošklivý (1966), známé spaghetti-westernové trilogie. Těmito ro-

lemi Clint Eastwood jakoby nastolil svůj typický charakter westernových hrdinů. Hrdinů, 

kteří jsou kladní, ale plni záporných či nemorálních vlastností a motivací, odcizeni od 

normální společnosti. 

Další významnou etapou, kterou Eastwoodův typický charakter prošel, je série o detektivu 

Harry Callahanovi, počínaje snímkem Drsný Harry. Místo Muţe beze jména se tu Clint 

Eastwood objevuje jako individualista, spírajíc se politické korektnosti, plný posedlosti  

a odhodlání dopadnout padoucha kontroverzními způsoby na hraně zákona. 

V herecké tvorbě Clinta Eastwooda se samozřejmě najdou i snímky, kde jeho typické ne-

jednoznačné hrdiny nenajdeme, ač se nějaké jejich prvky nevytratily. Mezi ty nejvýznam-

nější patří Madisonské mosty (r. Clint Eastwood, 1995) či dvojice komediálních filmů Ni-

                                                 

 

1
 BÉBAROVÁ, Jana. Eastwoodovský hrdina. Filmový časopis 25fps [online]. 25. 5. 2010, [cit. 10. 2. 2014]. 

ISSN 1802-5714. Dostupné z: http://25fps.cz/2010/eastwoodovsky-hrdina/. 
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kdy neprohrát (r. James Fargo, 1978) a Vţdycky zvítězit (r. Buddy Van Horn, 1980). Tato 

změna postavy měla hlavně důvody finanční a „odprošťovací“. Clint Eastwood si uvědo-

moval, ţe ho mají diváci po celém světě spojeni jen s jeho typickou postavou, kterou se tu 

zabýváme. Tudíţ hledal role úplně z jiného soudku, aby nespadnul do jedné škatulky. Dů-

vody finanční ho pak přivedly například do válečného filmu, Kam orli nelétají (r. Brian  

G. Hutton, 1968) nebo výše zmíněného páru filmů s Orangutanem, které měly největší 

komerční úspěch. 

Nicméně zpět k jeho typickým rolím. Těchto dvou svých archetypů se aţ na výjimky tento 

herec drţí aţ do sklonku své herecké kariéry. Ve snímku Gran Torino, jakoby hrdina Walt 

Kowalski ztělesňoval zestárlého Harryho Callahana, jenţ doţívá ţivot v klidném soused-

ství a místo svého koltu má schovaný v garáţi luxusní vůz. Naopak ve snímku Nesmiřitelní 

vidíme Willima Munnyho jako zestárlého kovboje, jenţ se ţene na svou poslední misi, pro 

lepší ţivot jeho dětí. Během svého taţení přemítá o svém ţivotě a svých hanebných a ne-

morálních činů z minulosti lituje. 

Ve své studii chci srovnat a zanalyzovat právě výše popsané typy charakterů, se kterými si 

kaţdý Clinta Eastwooda spojuje. Moje analýza je zaloţena hlavně na přímém sledování 

výše popsaných filmů a dalších významných děl jako např. Cooganův trik, který je brán 

jako mezník a přechod mezi westernovým a akčním hrdinou tohoto herce. Na konkrétních 

příkladech chci zanalyzovat základní atributy, jeho komunikaci a vztahy k postavám muţů 

a ţen, jeho motivace a potřeby, vnitřní problémy. 
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2 WESTERNOVÝ HRDINA 

Jak uţ bylo napsáno výše, Clint Eastwood je celosvětově znám jako drsňák z divokého 

západu, který místo slov tasí kolty. Jeho známý charakter se plně vyvinul v dolarové trilo-

gii za pomoci reţiséra Sergia Leoneho. Do celkového aranţmá postavy Clint Eastwood 

hodně mluvil a společně vytvořili postavu, která pak provázela jeho hereckou kariéru. Me-

zi další významné westerny tohoto herce patří Tulák z širých plání (1966), Psanec Josey 

Wales (1976), Bledý jezdec (1985) a Nesmiřitelní (1992), přičemţ všechny tyto zmíněné 

díla i sám reţíroval, a tedy měl nad svoji postavou neomezenou svobodu. 

2.1 Základní atributy 

Začněme základními atributy. Přesný věk není uveden, ale ve všech westernových filmech 

(vyjma Nesmiřitelných) se věk pohybuje na hranici třiceti a čtyřiceti let, bez ohledu na re-

álný věk Clinta Eastwooda.
2
 Samotný herec se dosazoval do rolí mladších postav, či po-

stav, které stáří neřešily, či je nikterak neomezovalo. Po celou kariéru právě aţ do filmu 

Nesmiřitelní, ten se stal jakýmsi mezníkem v tomto uvědomění. O pár let později Eastwo-

od prohlásil: „V tomto konkrétním stádiu mé zralosti jsem cítil, ţe nadešla doba zaměřit se 

na postavy, co musí překonávat jiné překáţky, neţ kdybych hrál mladšího třicátníka nebo 

čtyřicátníka“
3
. 

Jeho postavy jsou taktéţ velmi inteligentní, nejvíce v kontrastu se špinavými bandity, které 

dokáţe snadno přelstít. Například v porovnání s postavou Tucem ve filmu Hodný, zlý  

a ošklivý jeho chytrost přímo vyniká a pomáhá mu nejen přeţít, ale dojít aţ k pokladu.  

Jeho tvář je atraktivní, neholená
4
, oči má typicky přivřené s upřeným pohledem. Uţ 

v dolarové trilogii na jeho tváři najdeme vrásky, ale i přesto na nás působí na vrcholu fy-

zických i duševních sil. Zároveň v nás budí dojem ostříleného, dozrálého muţe, kterého 

zocelil těţký ţivot. Mimika je velmi minimalistická, upřený výraz a trpké úsměvy nás pro-

                                                 

 

2
 Ve filmu Pro hrst dolarů měl 34 let, ve snímku Bledý jezdec 55 let. 

3
 ELLIOT, Marc. Americký rebel: Ţivot Clinta Eastwooda, České Budějovice: Karmášek, 2013. ISBN 978-

80-87101-39-1, str. 247 

4
 Ve filmu Tulák širých plání se oholí aţ po příjezdu na scénu. 
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vází ve všech snímcích. Celé herectví je zaloţeno na minimalismu, například ve filmu 

Psanec Josey Wales, ve scéně, kdy mu vyvraţďují rodinu, ani nedokáţe zakřičet a nechává 

„pouze“ trpící výraz, jakoby nechtěl překročit určitou mez emocí a nenechat se nachytat ve 

své lidskosti. 

Eastwoodovský westernový hrdina je taktéţ znám svoji nemluvností, jeho postava promlu-

ví, aţ kdyţ to je nutné a velmi spoře. Samotný herec u kaţdého projektu pročítal scénáře  

a škrtal, co se dalo. 

Gesta a pohyby postavy jsou velmi pomalé, aţ s jistou karikaturností a stylizovaností. Stačí 

kupříkladu scéna z filmu Hodný, zlý a ošklivý, kde Eli Wallach uniká na koni a Clint  

s klidným pohybem rukou, drţící doutník, zapaluje doutnák děla a do Wallacha se trefuje. 

Taktéţ na koni jej neuvidíme jinak neţ pomalu cválat.
5
 Ani během přestřelek neuvidíme 

ţádné rychlejší pohyby, u jeho střelby jsou zapojeny nejrychleji samozřejmě ruce, ale tělo 

má buďto zapřené anebo střílí v klidné chůzi. Jeho postava se ani téměř nekryje. Tyto 

všechny aspekty dohromady vzbuzují vnitřní klid, jistotu a sebevědomí postavy.  

Dobrým příkladem je finální scéna v Pro hrst dolarů, kdy Eastwood přichází na otevřenou 

scénu se skrytým kovovým štítem na srdci. Antagonista do něj pálí, Clinta sice zásahy od-

mrští, ale vzápětí se zvedá a se sarkastickými poznámkami kráčí dál. Poté ukáţe svůj štít, 

tedy svůj tajný trumf, a vítězoslavně jej odhodí. Tímto gestem neodrovná jen diváka, ale  

i nepřítele samotného, ve kterém vzbudí do té doby nebývalou nervozitu. Ve filmu Hodný, 

zlý a ošklivý pro změnu s Eli Walachem nekrytě brázdí prázdnou ulicí zlikvidovat bandity, 

kteří na ně číhají v opuštěných domech kolem a mohou je kdykoliv zasáhnout. Musíme 

brát v potaz, ţe tady má co dočinění samotný scénář a westernové konvence, ale charakter 

Clintovy postavy to jen utvrzuje v její dominanci. Dalším příhodným příkladem je finální 

scéna stejného filmu, kde trojice hrdinů vstupuje do alegorické arény uprostřed hřbitova. 

Eli Wallach se potí a čeká nějakou nekalost, na oba se ohlíţí. Lee Van Cleef zůstává tak-

ticky vzadu, aby měl oba na očích. Clint Eastwood jde doprostřed kruhu, zády k oběma 

padouchům a vůbec se neotáčí, jestli mu nehrozí kulka do zad.  

                                                 

 

5
 Clint Eastwood byl alergický na koně, tudíţ je v drtivé většině všech westernů mimo sedlo. 
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Co se týče dolarové trilogie, Aranţmá v podobě nízko naraţeného klobouku zesiluje tem-

nost a mystičnost postavy. Styl nasazení klobouku Clint Eastwood navrhl sám, Sergio Le-

one mu jej posléze schválil. Eastwoodovy postavy vytvořené v Leoneho filmech se vyznaču-

jí novým stylistickým pojetím. Hybridní anglo-mexický kostým sestávající z ponča 

s antickými vyšívanými vzory (odkaz na starořímskou tuniku z předcházející vlny mytolo-

gických fantazií typu „meč a sandále“) a celkové moderní ustrojení podle modelu soudobé 

italské módy (dţíny, koţená vesta, klobouk v evropském stylu) je nezbytnou komponentou 

herecké interpretace.
6
 Známou zajímavostí je, ţe Clint Eastwood je velmi pověrčivý a tak 

během celé dolarové trilogie svoje pončo nepral. 

 

OBRÁZEK 1 – Clint Eastwood v typickém kostýmu z dolarové trilogie 

Ekonomický statut je ve všech filmech plně totoţný. Eastwoodovský hrdina je tulákem bez 

domova a k jídlu a pití se dostává za své sluţby a činy. I kdyţ je v dolarové trilogii základ-

ní motivací uzmout velké bohatství, základní potřeba zůstává stejná pro všechny jím ztvár-

něné postavy – svobodná existence bez jakéhokoliv omezení. S tím souvisí i statut jakési 

usedlosti, Eastwoodovský hrdina nezůstává na jednom místě déle, neţ je nezbytné. Pomi-

neme-li Usmiřitelné, kteří dostanou prostor později, všichni hrdinové po dosáhnutí cíle 

pokračují dál ve své nejasné pouti. I přesto si během filmu vytvoří sociální zázemí a někte-

ré vztahy mají na nadstandartní úrovni. Například ve filmech Tulák širých plání, Psanec 

                                                 

 

6
 ELLIOT, Marc. Americký rebel: Ţivot Clinta Eastwooda, České Budějovice: Karmášek, 2013. ISBN 978-

80-87101-39-1 
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Josey Wales a Bledý jezdec nepřátele utiskovaných do jednoho odstranil, zlepšil místo pro 

ţivot a Josey Wales má dokonce dívku - přesto mizí pryč. 

Dalším atributem jsou schopnosti. U westernového hrdiny je přesná muška samozřejmostí  

a je to základní ţánrová konvence, tudíţ se jí nemusíme zabývat. Avšak zajímavé je pozo-

rovat schopnosti čistě civilní. V těch uţ postava není zcela tak suverénní, a prakticky se 

stává průměrnou – lépe řečeno lidštější. Například Psanec Josey Wales, Kdyţ Josey tancu-

je s Laurou u ohně, zjišťujeme (a sám to přiznává), ţe tancovat vůbec neumí. Najednou se 

nám objeví druhá tvář, která ukazuje, ţe je tato postava vlastně normální člověk a dokáţe 

ukázat i slabé stránky. A nemusíme zůstat jen u Joseyho Walese, v Bledém jezdci se Clin-

tova postava Kazatele zapojí do prací společně s osadníky. Během té vidíme, ţe v základní 

lidské činnosti Clint nijak neexceluje a potí se více, neţ kdyţ stojí proti drtivé přesile ne-

přátel. Připomenutí normálního zranitelného smrtelníka je i v Hodný, zlý a ošklivý, kde je 

Clint na kolenou, ve chvíli, kdy ho Eli Wallach vleče ţíznivého pouští. Jinak řečeno -  

i takového hrdiny můţe skolit základní věc, jako je nedostatek vody.  

A to nás přivádí k myšlence odolnosti (zdraví) a následné potřeby pomoci. Eastwoodova 

postava téměř o pomoc neţádá, aţ ji odmítá. V Psanci Josey Walesovi po finální přestřelce 

náš hrdina krvácí, avšak místo hledání pomoci nasedá na koně a odjíţdí neznámo kam, 

v klidu, bez bolestivých grimas. V Hodný, zlý a ošklivý je sice ošetřován, ale byl sem do-

vezen téměř v bezvědomí. Pro hrst dolarů dokázal v zuboţeném stavu zabít dva bandity  

a proplazit se městem aţ do rakve hrobníkovi, který ho sice odvezl do jeho doupěte, ale 

můţeme to brát, jako jakési splacení budoucího dluhu za vyčištění města. Eastwoodovský 

hrdina velice dbá na svém statusu chlapa, co si se vším poradí a nějaké větší zranění je 

stále jenom škrábnutí. 

Jedním ze základních atributů jsou i zlozvyky jdoucí ruku v ruce se ţánrem. Eastwoodovy 

postavy kouří, některé si bez doutníku nedokáţeme ani představit (dolarová trilogie). Oblí-

bený drink je whisky, tvrdé pití pro chlapy divokého západu. 

2.2 Uvedení do prostředí 

U této problematiky je jasné, ţe chování okolí vůči eastwoodovské postavě je ţánrová 

konvence westernu, neţ přímo její vliv. Clint Eastwood ji ozvláštňuje aţ svým prvním 

kontaktem. 
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Začalo to ve filmu Pro hrst dolarů, samotný a neznámý hrdina přijíţdí vyprahlou krajinou 

do prázdné vesnice a před sebou vidí nespravedlnost, páchanou na místní rodině. Bandité 

berou matku od rodiny a vzpírajícímu se otci a synovi uštědřují sadistický políček. Bez-

branní lidé jsou utlačování a Clint Eastwood – Muţ beze jména vše jen mlčky pozoruje. Aţ 

později se dozvíme, ţe onu rodinu zachrání.  

Všechny filmy s Muţem beze jména, jakoby měly stejný vzorec uvedení postavy do pro-

středí. Jako neznámý osamělý poustevník přijede do jemu neznámého prostředí a okolními 

lidmi pohrdá, nekomunikuje s nimi, nezajímají jej, hledí si svého. Vtíravým lidem, nabíze-

jící mu nějaké sluţby, neodpovídá a ignoruje je do poslední chvíle. Zkrátka nedělá první 

krok. 

Ten dělají postavy jiné. Například ve filmu Tulák širých plání k němu po jeho příjezdu do 

městečka drze přistupuje ţena pod záminkou seznámení, Clint Eastwood si nebere servít-

ky, popadá ji za ruku a ve stodole ji znásilní.  

Další filmy jako Bledý jezdec nebo zbytek dolarové trilogie nejsou výjimkou. Někdo můţe 

oponovat filmem Psanec Josey Wales, ve kterém má Clint rodinu a orá pole. Kaţdopádně  

i tento film je postaven zcela stejně, jen s tím rozdílem, ţe na onu scénu „příjezdu do ne-

známého prostředí“ dojde aţ v polovině snímku. 

2.3 Minulost postavy 

Psanec Josey Wales na rozdíl od výše jmenovaných filmů zobrazuje právě onu „minulost“, 

která je v ostatních dílech jen symbolizována. V tomto případě minulost otce rodiny, vojá-

ka a následného psance. Clint Eastwood je tu jako normální pracovitý otec, starající se  

o rodinu bez známek jakéhokoliv násilí. Avšak i v tomto filmu najdeme na jeho těle sym-

bol minulosti – jizvu na obličeji. 

Ve snímku Bledý jezdec je nám minulost taktéţ ukázána v podobě jizev na zádech. Ve fil-

mu se dozvíme, ţe mu jizvy udělal Maršál, kterému se na konci pomstí. I zbraň vytaţená  

z uloţeného boxu znamená, ţe minulost byla krušná.  
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OBRÁZEK 2 – symboly minulosti, vlevo Bledý jezdec, vpravo Psanec Josey Wales 

V Pro hrst dolarů vše jasně vystihuje jedna replika ve scéně, kdy se ptá jím zachráněná 

rodina: „Proč to pro nás děláte?“, Clint odpoví, „Znal jsem někoho jako vy a nikdo jim 

nepomoh.“. Z toho je patrné ţe, jeho postavy minulost měly a v drtivém případě ne tak 

temnou, jak by se na první pohled zdálo. Význam výše zmíněné repliky můţeme vysvětlit 

jako ztrátu někoho milovaného z minulosti.  

To opět potvrzuje myšlenku, ţe Clint nedělá první krok. Do jeho osamělosti a prázdnoty ho 

přivedla ztráta milovaných osob či sociálního statusu. Za kterou však můţe někdo jiný  

a jeho postava se s tím zkrátka musí naučit ţít a smířit se. V některých filmech se o lidech, 

kteří mu onen ţivot vzali, nedozvíme, v některých však ano a právě v těchto snímcích se 

Clintova postava vţdy náleţitě pomstí. Jde například o filmy Bledý jezdec, Psanec Josey 

Wales nebo Tulák širých plání
7
 

S minulostí víceméně souvisí i jeho ignorace ve chvílích, kdyţ se mu nějaká postava svěřu-

je o své trpké minulosti. Například ve filmu Psanec Josey Wales během vyprávění náčelní-

ka, jak se jeho kmen dostal do války, usíná.  

                                                 

 

7
 U Tuláka širých plání začaly spekulace ohledně konce filmu, kdy Tulák mizí v poušti jako duch. Dle kritiků 

a diváků to znamená, ţe to byl duch zabitého šerifa, který se svým vrahům ve filmu pomstil. Sám Clint 

Eastwood však prohlásil, ţe to je jeho bratr, ačkoliv to není ve filmu vůbec rozpoznatelné. 
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2.4 Vztahy k postavám 

Eastwoodovský hrdina oplývá velkým smyslem pro humor. Nejen v dolarové trilogii na-

jdeme plno ironických poznámek na adresu všech postav bez ohledu na pohlaví či posta-

vení. Počínaje scénou v Pro hrst dolarů, kde postřílí pár kovbojů, kvůli uráţce jeho koně. 

Nebo v Psanci Josey Walesovi, kde raněný mladík, o kterého se stará a chce ho dovézt 

k indiánům, řekne, ţe na něj nemusí brát ohledy. Wales mu hravě odvětí, jestli se nezbláz-

nil, ţe na něho ohledy vůbec nebere. Peprné satiristické poznámky zkrátka ke Clintově 

postavě patří. A právě toto v divákovi vzbuzuje pocit jeho odstupu a nadhledu. 

I přes tyto aspekty, je Eastwoodovský hrdina vyznačován svoji chladností aţ bezcitností, 

avšak není tomu tak úplně pravda. Je tu mnoho příkladů, kdy Muţ beze jména pomáhá, ať 

uţ velkými či malými činy, jiným postavám bez ohledu na jeho potřebu v daném filmu. 

Například jiţ zmíněná scéna z Pro hrst dolarů, kde Muţ beze jména vrátil rodině matku  

a posílá rodinu do bezpečí. Ano, tento čin měl naštvat hlavního antagonistu, ale jeho zá-

kladem je potřeba pomoci utlačovaným, tím spíš, ţe mu nikdo v minulosti nepomoh a ví 

jak je to těţké. Velmi symbolická je i scéna ve snímku Hodný, zlý a ošklivý, kde přikrývá 

umírajícího vojáka a dává mu potáhnout z doutníku dívajíc se na něj lítostným pohledem. 

A co taková pomoc rodině Laury Lee v Psanci Josey Walesovi, kde jim praktický opraví  

a postaví na nohy celý statek, či ještě předtím do poslední chvíle snaţící se pomoci svému 

zraněnému spolubojovníkovi. Pod tvrdou slupkou hrubých rysů a vlastností je přeci jen 

eastwoodovská postava velmi citlivá neţ se na první pohled zdá. 

Onen, na první pohled, chladný plášť zesiluje i fakt, ţe milostné vztahy jsou velmi upoza-

děny. Divák je zkrátka zvyklý, ţe filmový hrdina během svého překonávání překáţek něja-

ké milostné vztahy má, ne-li dokonce láska není tím hlavním cílem. Tím, ţe je Clintovy 

postavy odmítají, vytváří se jakýsi mýtus necitlivého a chladného hrdiny. 

2.5 Milostné románky 

Jak jiţ bylo řečeno, musíme mít na paměti, ţe filmy, kde Clint Eastwood hraje svůj typický 

charakter, mají pro milostné románky velmi malý prostor (např. Bledý jezdec, Psanec Jo-

sey Wales) nebo dokonce vůbec ţádný (Pro hrst dolarů, Hodný, zlý a ošklivý). Dle slov 

Eastwooda samotného je to nejnudnější část filmu. 

Vztahy k ţenám jsou tu jasně definované, začněme prvním setkáním. Ze strany Eastwooda 

jde o sarkastické aţ flirtující pohledy playboye. U ţen totální odpor a znechucení nad jeho 
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existencí. Jakoby z něj vyzařoval hulvát bez špetky morálky. Avšak s postupem děje  

a jeho skutky, kterými si vzbuzuje sympatie a ukazuje jimi jisté dobro, se označení „hul-

vát“ mění na „rebela“ a to ţenské postavy velmi přitahuje a podléhají mu.  

Jejich zájem Eastwood neopětuje. Kdyţ si něco začne, vztah je odměřený, cynický, nero-

mantický a hlavně trvá velmi krátce. Ne však kvůli jeho chladnosti či bezcitnosti, jak se 

opět na první pohled zdá, ale právě naopak. Kvůli jeho uvědomění sebe sama. S takto drs-

nou a kočující postavou, ţivící se zabíjením padouchů, by ţena nebyla v bezpečí. Můţeme 

klást otázky, ţe odmítá svazek, aby si udrţel svoji nezávislost, kaţdopádně i to je ukázka 

jeho ohledu. Jeho samotáři jsou neschopní splnit přání obou pohlaví a ţena by s ním nebyla 

šťastná i v případě potenciální bezpečnosti.  

Například ve filmu Bledý jezdec odmítá mladou dívku Megan z důvodu jejího mládí, to 

není nikterak neobvyklé. Avšak následně odmítá i její matku, ţenu dobráckého zlatokopa, 

o kterém je přesvědčen, ţe je dobrý muţ a dobře (o mnoho lépe neţ on) se o ni a Megan 

postará. Téměř totoţné odmítnutí je i v Psanci Josey Walesovi, mladá Laura se Joseymu 

líbí a dokonce mu vyčaruje největší úsměv v celém filmu. Ale poté, co jí a její rodině zajis-

tí klid, brzy ráno tajně odjíţdí. Při odjezdu ho nachytá náčelník, kterému říká: „Aţ pojedeš 

do města, kup dámám nějaký šaty, jo? A pro Lauru Lee něco zvlášť hezkýho, aby to měla, 

aţ se na jaře vrátím“, zamyslí se, „A nebo to další jaro.“ Z této věty je patrné, ţe se 

s Laurou jiţ nikdy neuvidí. Další replikou „Někdy se ti lepí smůla na paty, uţ jsem tu moc 

dlouho“ jen potvrzuje teorii, ţe jeho odjezd je hlavně kvůli bezpečí Laury a spol. Ale po-

zor, jak v Bledém jezdci, tak v Josey Walesovi se přes tato odmítnutí s matkou i Larou vy-

spí. Tyto jednorázové sexuální akty jakoby zakrývaly jeho dobrácké motivace a tím nechá-

valy diváka v jeho prvotním postřehu, ţe je stále citu vzdorný tvrďák a ţeny bere jako věc.  
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3 Z KOVBOJE NA DETEKTIVA 

Film Cooganův trik (1969, r. Don Siegel) je známý pro svoji transformaci z westernového 

hrdiny na akčního. Clint Eastwood zde hraje zástupce arizonského šerifa, který je vyslán 

z širokých plání do velkoměsta New York, aby přivezl vězně Jamese Ringermana. Ten mu 

však uniká a musí jej znovu vystopovat a přivézt zpět spravedlnosti. Během tohoto snaţení 

se Clintova postava jménem Coogan seznamuje s prostředím velkoměsta. Je rozčarován 

z rychlosti velkoměstského ţivota, sloţitými soudními procesy a setkává se s, jemu nový-

mi, úkazy, jako jsou drogová doupata, pasáci, hippiee nebo i obyčejné hotely či jednání 

lidí. 

Kdyţ Clint Eastwood scénář předběţně přijal, postupně vytěsnil prvotní scénáristy Herma-

na Millera a Jacka Lairda, neboť neměl rád jejich verzi. Nahradila je řada scénáristů, 

kteří byli najati, aby učesali text k jeho spokojenosti. Jakmile se text setkal s mistrovým 

souhlasem, dalším muţem na odstřel byl Alex Segal, kterého po hercově intervenci nahra-

dil Don Siegel.
8
 

Expozice Clintovy postavy začíná v typické koncepci. Coogan s odhodlaným výrazem 

projíţdí pustou krajinou, hledajíc padoucha. Mlčíce a klidným krokem chodí po okolí a po 

nálezu části oděvu si je jist, kde se padouch ukrývá. V očekávání jeho vzdoru nasedá do 

svého dţípu, šlape na plyn a kličkuje. Nechybí mu ani jeho obvyklá jistota, ţe jej zločinec 

netrefí a svoji chytrostí a nadhledem jej překvapí střelou mimo, na kterou ho nachytá. Poté 

uţ jen následuje „stylová“ hláška s typickým postojem a uštědřením políčku, kterou ukazu-

je svoji nadřazenost. Zapálení cigarety připomíná obvyklé zapalování doutníku Muţe beze 

jména. Jediný rozdíl v typologii postavy od westernové je tedy pouze na základě časového 

určení. Místo koně jede hrdina autem a má nasazené sluneční brýle. 

Změnu přímo na postavě vidíme jiţ v kostýmu, ten jako kdyby ilustroval celou změnu 

z westernového hrdiny na akčního detektiva. Kovboje divokého západu tu symbolizuje 

klobouk a koţené boty, předzvěst Drsného Harryho v nás asociuje přiléhavý oblek. 

                                                 

 

8
 ELLIOT, Marc. Americký rebel: Ţivot Clinta Eastwooda, České Budějovice: Karmášek, 2013. ISBN 978-

80-87101-39-1 
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OBRÁZEK 3 – Eastwoodův kostým ve filmu Cooganův trik 

Změna charakteru se projevuje vztahy k ostatním postavám. Ke zločincům se Coogan cho-

vá stále stejně. Jedná s nimi sebevědomě, odhodlaně a neustále ukazuje svoji dominanci, 

mimo jiţ výše zmíněný políček paţbou se tu objevuje i gesto odhození a zašlápnutí cigare-

ty před zločincem. 

Velká změna nastává ve vztazích k autoritám, westernový hrdina víceméně respektoval 

racionální kladné vůdce. Například velitele obrany mostu v Hodný, zlý a ošklivý a třeba 

indiánského náčelníka z Psance Josey Walese (ač s počátečním odstupem). V tomto filmu 

však nastává obrat. Například, kdyţ se přes jasné vysvětlení nutných kroků dle šéfa policie 

McElroye vydá pro vězně na vlastní pěst a po následném vězňově útěku se dokonce vydá-

vá za policisty. 

Právě šéf policie McElroy je ve filmu ztělesněním rychlého stylu ţivota velkoměsta. Neu-

stále zvedá telefon, komunikuje s více lidmi najednou, nemá špetku volného času. Jaký to 

kontrast se srovnáním typického klidu Eastwooda z vyprahlé krajiny. 

Další velkou změnou jsou tu vztahy k ţenám. Westernový hrdina ţeny v zásadě téměř ig-

noroval a maximálně je počastoval pár pohledy playboye. V prvních kontaktech vynechá-

val emoce a čišel z něj nezájem. V tomto filmu se nezdráhá ţenu mile pozdravit, obléct ji 

kabát či vzít kabelku a hlavně s ní konverzovat jako sympatický muţ se zájmem 

a humorem. Jiným neţ s uštěpačným rejpáním na jejich adresu. Na druhou stranu, v otázce 

sexu tu vše zůstává při starém, tento akt je stále jen pomyslným zářezem na paţbě. 

Cooganův trik je ve výsledku pomalým převlékáním volného kabátu Muţe beze jména do 

přiléhavého saka Harryho Callahana. 
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4 AKČNÍ HRDINA 

Clint Eastwood nastolil v akčních filmech archetyp drsného detektiva, který udělá doslova 

cokoliv, aby dopadl zločince a dohnal ho ke spravedlnosti. Cokoliv v tomto případě zna-

mená i jednání za hranicemi zákona. V době, kdy natáčel prvního Drsného Harryho, měla 

jeho hvězda jiţ velkou váhu a tak si dovolil vybírat samotné scénáře, které si pak upravo-

val k obrazu svému. Vybíral si téţ reţiséry, a to právě takové, jeţ mu museli tolerovat jeho 

reţijní sklony a jím pojatou postavu. Mezi takové reţiséry patřil hlavně Don Siegel, se kte-

rým spolupracoval na pěti filmech. Velkou váhu jeho zásahů do reţie ukazuje příklad kon-

ce filmu Drsný Harry. U něj se Clint Eastwood a reţisér Don Siegel doslova hádali, zda 

má na konci jeho postava odhodit policejní odznak či nikoliv. Mezi nejvýznamnější filmy 

s tímto typem charakteru patří celá pentalogie o Harry Callahanovi. Drsný Harry (r. Don 

Siegel, 1971), Magnum Force (r. Ted Post, 1973), Násilník (r. James Fargo, 1976), Náhlý 

úder (r. Clint Eastwood, 1983) a Sázka na smrt (r. Buddy Van Horn, 1988). 

4.1 Základní atributy 

Věkem se náš hrdina pohybuje opět ve zralých letech, otázka stáří tu nicméně padá aţ 

v posledním dílu, kde logicky náš hrdina zestárnul. Oproti westernovému hrdinovi je Harry 

Callahan hladce oholen, má objemně načesaný účes a nosí přiléhavý oblek, při slunném 

počasí nosí moderní černé brýle. Oproti westernu se o sebe o mnoho více stará, či si na tom 

dokonce nezakládá. Například ve scéně, kdy postřílí bankovní lupiče, lamentuje nad špina-

vými kalhotami od krve. Pod sakem má revolver Magnum, který označuje za nejsilnější 

zbraň na světě.
9
  

Jeho výrazy mají větší škálu, nicméně je nejčastěji zamračen nebo soustředěný, má aţ re-

belující aţ vyčítavý pohled. Gesta uţ nejsou tak pomalá a najdou se zde scény, kde Harry 

                                                 

 

9
Drsný Harry pouţívá Revolver Smith & Wesson Model 29 v ráţi 44. magnum a to se šestipalcovou a v ně-

kterých scénách s osmipalcovou hlavní. Pravdou je, ţe v roce 1970 byl silnější náboj pouze 454. casull, 

nicméně první zbraň této ráţe se začala komerčně prodávat, aţ o deset let později, takţe Harryho tvrzení je 

pravdivé. - ČSFD: Drsný Harry. In: [online]. [cit. 2014-04-29]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/film/8378-

drsny-harry/zajimavosti/?type=film  

 

http://www.csfd.cz/film/8378-drsny-harry/zajimavosti/?type=film
http://www.csfd.cz/film/8378-drsny-harry/zajimavosti/?type=film
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běhá, avšak v případech, kde to je bezpodmínečně nutné. Samotná střelba je v zapřeném 

postoji a hrdina se taktéţ víc kryje. Avšak podobnost s westernovým hrdinou tu zůstala. Ve 

chvíli, kdy náš hrdina vycítí, ţe je zločinec v koncích, opět nastoluje svůj vnitřní klid  

s nadhledem a pomalu si pro něj dojde. 

 

OBRÁZEK 4 – Harry Callahan v typickém výrazu a kostýmu, snímek Drsný Harry 

Ekonomický status se pohybuje na úrovni střední třídy, náš hrdina má hodnost inspektora, 

má vlastní auto, jídává ve fast foodech a restauracích. Byt má skromně vybavený, ale od-

povídající průměru. Na rozdíl od westernových filmů, náš hrdina zde finance vůbec neřeší 

a nemá s nimi sebemenší problém. 

Základní schopnosti jsou totoţné s westernovým hrdinou – přesná a účinná střelba. Harry 

Callahan je několikanásobným vítězem tamní pistolové soutěţe policejního oddělení a na 

této pověsti si zakládá s důrazem na svoji zbraň, kterou bere jako pomyslný prostředek ke 

konání dobra. Vše vystihuje slavná scéna z Drsný Harry, kde Harry po jím překaţené lou-

peţi míří na postřeleného zloděje a promlouvá k němu: „Tohle je Magnum 44, nejlepší 

pistole na světě, která ti rozstřílí hlavu na cucky. Tak se radši sám sebe zeptej: ‚Je dneska 

můj šťastný den?‘ Je nebo ne, hajzle?“
10

. 

Další věcí, odlišující se od westernu je, ţe Eastwoodův Harry jiţ není tak neotřesitelný jak 

tomu bylo u westernových postav. V Drsný Harry je situace, kdy Harry špehuje oknem 

domácnost, všímají si jej sousedé a začínají ho bít. Harry je bezbranný a zachrání jej aţ 

                                                 

 

10
 V anglickém znění: „This is a. 44 Magnum, the most powerful handgun in the world and would blow 

your head clean off. … you've got to ask yourself one question: ‚Do I feel lucky?‘ Well, do you, punk?“ 
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jeho kolega Chico. U této problematiky musíme zmínit taktéţ Cooganův trik, ve kterém 

dostane Coogan ránu do hlavy a uteče mu vězeň, kterého převáţel. 

4.2 Uvedení do prostředí 

Drsný Harry se objevuje na scéně s noblesou sobě vlastní, sebevědomým krokem, se slu-

nečními brýlemi, mnohdy za přihlíţení ostatních, kteří si jeho význam pro San Franciskou 

policii uvědomují. Označení „slavný Harry Callahan“ se v sérii několikrát objeví. Kolego-

vé a přátelé k Harrymu vzhlíţí a berou jej s velkým respektem, ne ani kvůli jeho vystupo-

vání, ale kvůli jeho jasně vyhrazeným postojům a činům aneb pořádek za kaţdou cenu. 

Proti tomu, kvůli stejnému důvodu je neoblíbený u nadřízených. 

Nadřízení tu zastupují byrokratický systém, který Harryho postava striktně odmítá, kvůli 

jeho zbytečné sloţitosti a dle něj velkými ohledy k podezřelým. Ve filmu Drsný Harry se 

nacházíme v situaci, kdy vrah Scorpio drţí mladou dívku neznámo kde a postupně jí do-

chází kyslík. Šlo mu (Harrymu) jen o to, aby našel oběť, dívku, kterou v ţivotě neviděl, ale 

před očima se mu všechno rozpadalo. Všichni se mohli zbláznit vůči ohledům 

k obviněnému, ale co se starat o oběti.
11

 A právě zde se nachází společný znak Harryho  

a Muţe beze jména. Avšak zatímco westernový hrdina postřílí padouchy a v klidu odjíţdí 

ze scény, Harry to tak jednoduché nemá. Dané prostředí, v tomto případě velkoměsto zasa-

zené do současnosti, zkrátka respektuje presumpci neviny a spravedlivý soudní proces  

i přes jasnou vinu zločince. Harry Callahan proto udělá na konci první dílu série symbolic-

ké gesto, po zastřelení Scorpia, vhodí svůj policejní odznak do vody. Jak jiţ bylo výše 

zmíněno, Clint Eastwood se hádal s reţisérem snímku Donem Seigelem o tom, zda tak má 

učinit. Pro herce to znamenalo, ţe detektiv rezignuje, přijímá poráţku a to bylo jasně 

v rozporu s jeho typickým charakterem. Reţisér oponoval tím, ţe to znamená nesouhlas se 

systémem, s čímţ nakonec Eastwood souhlasil.
12

 

                                                 

 

11
 The Eastwood factor (r. Richard Schickel ; USA; 2010) 

12
 Zprvu se Clint Eastwood rozhodnul, ţe odznak neodhodí a tak byla vyrobena pouze jedna kopie, avšak 

v den natáčení dal herec reţiséru Donu Siegelovi za pravdu a měl tak jediný pokus na to, aby scénu s odho-

zením odznaku zahrál. – ELLIOT, Marc. Americký rebel: Ţivot Clinta Eastwooda, České Budějovice: Kar-

mášek, 2013. ISBN 978-80-87101-39-1 
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Proč se říká postavě Drsný Harry, je nastíněno v prvním díle. Objevují se zde dvě vysvět-

lení. První se dozvíme, kdyţ se jeho kolega Chico Gonzalez zeptá na důvod policisty a ten 

mu na to odpovídá: „Harry je známý jedním, nemá oblíbence. Nikoho nesnáší: Anglány, 

Iry, Ţidáky, Taliány, negry, bílý i ţlutý“. Poté mu sám Harry říká, ţe jeho přezdívka vznik-

la z důvodu, ţe je přiřazen ke kaţdé podřadné práci, které se u policie naskytne. To ostatně 

potvrdí sám Chico, kdyţ se Harry dozví, ţe musí předat výkupné hlavnímu antagonistovi 

snímku. Chico kapitánu sdělí: "Proto mu říkají Drsný Harry. Vţdycky vylíţe největší srač-

ky." 

První díl pentalogie byl označen kritiky jako fašistický film, ale druhý díl ukazuje, ţe 

Harry není aţ tak bezcitný a nemorální jak se na první pohled zdá. Jeho postava, ač je vůči 

záporákům sadistická, nepřekročí určitou mez a stále se drţí ve sféře kladného hrdiny. Ve 

filmu Magnum force stojí proti tzv. tajné policii Death Squad, která postupně vyvraţďuje 

známé kriminálníky bez soudu. Mají stejnou motivaci jako Harry - avšak plní ji za cenu 

vraţd nevinných svědků a oběti nejsou jen vrazi, ale i ilegální obchodníci, kteří Harryho 

kodex „oko za oko“ nesplňují. Harry má moţnost volby, přidat se k jednotce, avšak přijímá 

současný systém, i přes jeho nedostatky, proti kterým celou sérii brojí. Ke konci filmu ce-

lou jednotku včetně jejich šéfa pozabíjí. Je nemilosrdný a nevykazuje ţádné zaváhání nebo 

lítosti v jejich zabíjení.  

4.3 Minulost postavy 

Drsný Harry má stejně nejasnou minulost, jako jeho westernová obdoba. Filmy jí dodávají 

velmi malý prostor obsaţený v pár symbolech a replikách. Po pár minutách filmu však 

cítíme, ţe Harry proţil ţivot dle stejného vzorce. A to, ţe měl veselou minulost, o kterou 

záhy přišel, aby se posléze zocelil v rázného a neoblomného hrdinu, jak ho známe. 

V Drsném Harrym se dozvídáme o jeho ţeně, ta byla zabita opilým řidičem. Jeho ţenu 

vidíme taktéţ na fotografii v jeho bytě v dalším dílu Magnum Force. Dotazy postav na to, 

zda je ţenat s nelibostí neguje a vykládá o nich s patřičným smutkem. Dále o jeho minulos-

ti víme, ţe slouţil nějakou dobu v armádě. V Magnum Force Harryho přítel Charlie 

McCoy říká: "Měli jsme radši odslouţit 20 let u pěchoty“. V díle Sázka na smrt, má na 

stolku hrnek kávy s logem United States Marine Corps Seal, jenţ teorii potvrzuje. 
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4.4 Vztahy k postavám 

Harry Callahan je oproti westernovému hrdinovi více upovídaný a sdílnější. Je tu opět pr-

votní odstup, ale s postavami jedná víceméně na rovinu a slušně. Kdyţ mu v Drsném 

Harrym přidělují partnera, Harry je rozhořčen a nesouhlasí. Avšak postupem času ho bere 

jako sobě rovného a dokonce ho přes zákaz kapitána povolá do sluţby, aby ho doprovázel 

autem během jeho předání výkupného. Tato sdílnost je motivována dopadením zločince, 

v prostředí velkoměsta s daným systémem pravidel musí Clintův individuální styl mírně 

ustoupit. 

4.5 Milostné románky 

Milostné aféry v akčních filmech se aţ od těch westernových tolik neliší. Drsný Harry  

o ţeny nemá zájem, nesnaţí se o ně, avšak je ani neodmítá. Ve snímku Magnum Force si  

u něj atraktivní ţena doslova říká o sex větou „Co musí holka udělat, aby se s váma mohla 

vyspat?“, Clint ji na to sebejistě a s úsměvem odpovídá, ţe stačí zaklepat na dveře. Těsně 

před milostným aktem pak prohlíţí jeho společnou fotku se zesnulou manţelkou, jako při-

pomenutí minulosti, která uţ není a on musí dál, dál jiným směrem. Před samotným sexem 

je cítit odstup a uvolněná atmosféra jednorázového charakteru bez zbytečných citů. 

V Magnum Force je taktéţ scéna, kdy se jej rozvedená manţelka jeho přítele ptá, proč se ji 

nikdy nepokusil získat. Harry jen zachová svůj mlčící výraz bez odpovědi. O důvodu reak-

ce můţeme spekulovat, nejpravděpodobnější varianta se jeví, ţe manţel ţeny byl jeho pří-

tel a Harry nechtěl zničit něco, o co sám bolestivě přišel. Jeho postava zkrátka přijímá úděl 

a nikterak ho nesdílí s ostatními. 
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5 ZMĚNA NA ZÁKLADĚ ČASU 

Vţil se do povědomí diváků jako postava, od které se jiţ očekává určitý typ chování. Jedi-

né, co se mění, je jeho věk. Zatímco na začátku kariéry hrál neústupné tvrďáky, které nic 

nerozhází (Pro pár dolarů navíc, Drsný Harry), posledních dvacet let byl veteránem, který 

uţ má své chybky a slabiny (Nesmiřitelní, Dokonalý svět, S nasazením ţivota), aţ se nako-

nec dopracoval do role mentora (Million Dollar Baby, Gran Torino). Těţko říct, jestli by 

se to stalo bez Dona Siegela.
13

 

5.1 Veterán divokého západu 

Představme si, ţe po skončení dolarové trilogie se Muţ beze jména pár let potácí divokým 

západem, postupně si vyřizuje účty s padouchy a následně najde ţenu, která ho celého 

změní. Tak se usadí, schová své kolty, přestane pít a stává se otcem rodiny, bohuţel ona 

vysněná ţena postupem času umírá a on jako napravený člověk bez špetky násilí chce za-

jistit své děti, aby proţili o mnoho lepší ţivot bez potřeby plného bubínku v pistoli. A prá-

vě v té chvíli začíná oscarový film Nesmiřitelní (r. Clint Eastwood, 1992).  

Příběh stárnoucího hrdiny, který se jako bývalý pistolník a zločinec vydává za vypsanou 

odměnou  je nejen demýtizujícím obrazem Divokého západu i westernového ţánru obecně, 

ale také nabouráváním diváckých představ o dokonalém a ideálním hrdinovi jako zastánci 

dobra a spravedlnosti. Munny je skrze proměny svého sociálního postavení (z farmáře zpět 

k lovci lidí, z ochránce utlačovaných ke mstiteli) nejvíce nejednoznačnou westernovou po-

stavou.
14

  

Avšak stále tu zůstává podobnost s westernovými postavami, ve kterých Clint hrál 

v minulosti. Je to jakési uzavření jeho kariéry v tomto ţánru. Postava Williama Munnyho 

je ve filmu symbolicky exponována ve chvíli, kdy kope hrob své ţeně – tudíţ připomínka 

samotáře, který něco ztratil, sám se na scéně objeví, sám zmizí. Jednou ze základních mo-

                                                 

 

13
 PYTLOUNOVÁ, Eva. Clint Eastwood v reţii Dona Siegela. Filmový časopis 25fps [online]. 25. 5. 2010, 

[cit. 24. 3. 2014]. ISSN 1802-5714. Dostupné z: http://25fps.cz/2010/clint-eastwood-v-rezii-dona-siegela/. 

14
 ŠVÁBENICKÝ, Jan. Tuláci a psanci. Fantom [online]. Duben 2007, [cit. 28.3 2014]. Dostupné z: 

http://old.fantomfilm.cz/?type=article&id=482 
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tivací jsou i peníze, avšak zde podobnost končí, peníze jsou totiţ určeny pro jeho děti, aby 

měli lepší moţnosti do ţivota. 

Co se dále liší je samozřejmě jeho věk a s ním spojené celkové schopnosti. Will Munny je 

starý muţ kolem šedesáti let.
15

 Jeho tvář je vrásčitá, neoholená a jiţ není tak schopným 

střelcem, čímţ se v mladších rolích vyznačoval. Neumí ani pořádně nasednout a zkrotit 

svého koně, coţ je u westernového hrdiny nepřijatelné. Po úvodních titulcích následuje 

scéna, kde Will s dětmi rozděluje čuníky v ohradě. Tato chvíle ukazuje, ţe se z kdysi ne-

otřesitelného hrdiny stal starý sedlák, který padá k zemi během práce s dobytkem.  

 

OBRÁZEK 5 – Clint Eastwood jako Will Munny ve filmu Nesmiřitelní 

Minulost postavy je tu největším rozdílem a prakticky důvodem, proč se tento film stal 

kultovním. Will Munny je bývalý zabiják, který neznal slitování. Mimo jiné byl velkým 

alkoholikem a vedl nezřízený ţivot. Ve filmu se postupem času dozvíme, ţe zabíjel lidi 

z důvodů, jako je švindlování v kartách či uráţky bohatého člověka. Nejvíc nás však šoku-

je, ţe zabíjel i nevinné lidi včetně ţen a dětí. Pro tuto minulost je obecně znám a slepí ob-

divovatelé starého divokého západu jej aţ nepřímo oslavují (ve filmu symbolizováno mla-

dým Schofield Kidem). 

Jeho pomyslným lékem se stala neznámá ţena Claudia, do které se zamiloval, vzal si jí  

a měl s ní dvě děti. Přestal pít a odloţil zbraň, stal se napraveným člověkem, milujícím 

otcem rodiny. Jaký to paradox, kdyţ vezmeme v potaz, ţe Eastwoodovský hrdina milostné 

                                                 

 

15
 Herci bylo v době natáčení 62 let 

http://www.imdb.com/character/ch0005620/?ref_=tt_cl_t5
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románky vţdy odmítal. William v tomto snímku odmítá i svůj obvyklý „zářez na paţbě“, 

a to sex s prostitutkou, ke které je velmi milý. Tuhle otázku milostných vztahů můţeme 

brát jako alegorické zestárnutí a uvědomění mladších Eastwoodovských hrdinů, kdyby 

jejich filmy dál pokračovaly.  

Velkou změnou charakteru je otázka svědomí a soucitu. Po smrti Claudie sílí tlak na 

Willovo svědomí, které mu nedává spát. To se stupňuje během jeho mise, kde si připomíná 

strašnou minulost. Partnerovi Nedovi se neustále svěřuje o obličejích mrtvých lidí, které 

toho času zabil, další rozdíl například oproti Muţi beze jména. Clintova postava si zde 

uvědomuje otázku smrti, polemizuje o hodnotě a pomíjivosti ţivota. Smrti se v tomto filmu 

bojí, coţ jasně ukazuje scéna, kde blouzní s horečkami. Soucit vidíme u jím postřeleného 

kovboje, který ţadoní o vodu a Munny mu ji dopřeje. 

Právě ve scéně, kde Munny a spol. přepadnou rančery a zabijí jeden ze svých cílů, Munny 

cítí neuvěřitelné nechutenství a výčitky. Tentokrát si plně uvědomuje, ţe někomu vzal ţi-

vot a přemítá. V této myšlence podporuje i mladého Schofield Kida, aby se nestal něčím 

tak špatným, jako byl on sám. Jeho hrdina bere v potaz váţnost jeho počínání a napáchané 

škody. 

Podobně jako z Joseyho Walese i z Munnyho udělá pokřivený zákon, zastoupený zkorum-

povaným šerifem a jeho přisluhovači, společenského vyděděnce – psance, který oproti 

Walesovi svůj boj se soupeřem vyhrává. Podobně jako cizinec v Tulákovi ze širých plání 

přijíţdí zpytovat svědomí města a potrestat porušování společenského řádu a morálních 

hodnot.
16

 I přes tyto myšlenkové pochody se však vrací starý nepřemoţitelný hrdina 

s uhrančivým pohledem a přesnou muškou, který v jednom okamţiku odpraví pět ozbroje-

ných chlapů. Tento obrat je způsoben klasickou motivací msty za umučeného přítele. 

Sečteno a podtrţeno, postava Williama Munnyho je obrazem zestárlého Muţe beze jména, 

který došel do fáze, kdy si uvědomuje váhu ţivota. Jeho hříšná minulost v tomto případě 

působí jako alegorie ničím nesvázaného ţivota plného odmítání sociální interakce a bez-

myšlenkového odstraňovaní padouchů. 
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 ŠVÁBENICKÝ, Jan. Tuláci a psanci. Fantom [online]. Duben 2007, [cit. 28.3 2014]. Dostupné z: 

http://old.fantomfilm.cz/?type=article&id=482 



29 

 

5.2 Drsný mentor 

Film Gran Torino (r. Clint Eastwood, 2008) se dá označit jako „Drsný Harry v důchodu“. 

Charakter drsného detektiva zestárnul a řeší jiţ jiné problémy, neţ honění se za padouchy. 

Hlavní hrdina Walt Kowalski je zapšklý patriot, veterán Korejské války, ve které zaţil kr-

vavé bitvy.  

Uţ při expozici nikoho nepřekvapí, ţe film začíná na pohřbu jeho ţeny. Eastwoodovský 

hrdina je tu opět zobrazen po ztrátě milované osoby. Ve svém domě bydlí se svým psem 

Daisy a volný čas tráví na verandě s lednicí plnou piva či v garáţi, kde má veterána Ford 

Gran Torino. Kowalski je víceméně sám i na konci filmu, kdy se vydá proti asijskému 

gangu, tentokrát však končí mrtev
17

. 

 

OBRÁZEK 6 – Clint Eastwood ve filmu Gran Torino s typickým mrzutým výrazem 

Společným znakem s Drsným Harrym je aţ téměř fašistické vzezření, Walt bydlí 

v nebezpečné čtvrti, kde je plno Asiatů, ale taktéţ se tu objevují gangy černochů a Mexiča-

nů. Všemi těmito rasami opovrhuje a neváhá je nezdvořile (či za pomoci plně nabité zbra-

ně) poslat k čertu, zkrátka nemá rád nic. I poté, co se se sousední asijskou rodinou spřátelí, 

nešetří s rejpavými poznámkami. Z jeho chování stále cítíme odstup, Eastwoodovým po-

                                                 

 

17
 Eastwoodovy postavy zemřely v celkem třech filmech, další jsou Honky Tonk Man (r. Clint Eastwood, 

1982) a v Oklamaný (r.Don Siegel, 1971) – zdroj: ELLIOT, Marc. Americký rebel: Ţivot Clinta Eastwooda, 

České Budějovice: Karmášek, 2013. ISBN 978-80-87101-39-1 
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stavám vlastní. Taktéţ je frustrován morálkou současné doby, u vnučky ho rozpálí krátké 

tričko či piercing, iritován je i mladistvými neprojevujícími úctu ke starším. 

Navzdory tomu má v nitru zakořeněno, pomáhat slabším a dát padouchům co proto. Jakmi-

le vidí, ţe má Theo či Sue ze sousední asijské rodiny problém, včas zakročí a pomůţe jim. 

Samotného Thea si pak bere jako mentor pod záminkou odčinění pokusu o krádeţ jeho 

auta. Avšak pravá motivace je vychování dobrého následovníka na rozdíl od materialistic-

ky zaloţených synů s rodinami, kteří čekají na jeho smrt a následné dědictví. 

Walt Kowalski, podobně jako William Munny z Nesmiřitelných, zpytuje své svědomí  

a neopouští ho myšlenky na chlapce z korejské války, jehoţ zastřelil bezbranného při po-

kusu se zachránit. Walt tedy bere jako symbolické vykoupení, kdyţ se postaví pro-

ti ozbrojenému gangu na konci filmu. Zestárlý drsný detektiv Harry Callahan se stal mo-

rousem, otráveným sestupující morálkou současné doby, uvědomujíc si svou nemohouc-

nost s tím něco udělat. 
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6 ZÁVĚR 

Clint Eastwood ztvárnil šedesát jedna rolí a dvacet šest rolí si zahrál pod svojí reţijní tak-

tovkou. I přes velké mnoţství postav, které ztvárnil, zůstane v podvědomí veřejnosti na-

vţdy osamělým kovbojem divokého západu a drsným detektivem z velkoměsta. A přes 

všemoţné označení jako nemorální, chladný či nejednoznačný charakter zůstává stále hr-

dinou kladným. 

Celkový pocit antihrdiny pramení na základě velmi důrazného aţ sadistického chování 

k záporným postavám a nemluvné uzavřené povahy s minimem kladných emocí vůči 

ostatním charakterům.  

Jeho postava nikdy neudělá první krok ke konfliktu a je k němu dostatečně vyprovoková-

na. Milostné vztahy a celkově sociální ţivot neodmítá z důvodu absence citu, ale kvůli 

nepříjemné minulosti a stylu ţivota. V jádru je Eastwoodovský hrdina uzavřený člověk, co 

v sobě dusí špatnou minulost a přijímá svůj úděl vyhnance či mstitele. Utlačovaným  

a čestným postavám vţdy pomůţe a objeví se v něm i kus soucitu. To vše pod obalem drs-

ného chlapa, co pije whisky, kouří, odplivává si, má přesnou mušku a nikdy si nestěţuje na 

svůj ţivot, i kdyţ na to má plné právo. 

Dle mě celý popis Eastwoodovského hrdiny vystihuje replika z filmu Magnum Force, ve 

scéně, kdy Harryho navštěvuje sousedka. Harry jí otevírá dveře svého zhasnutého bytu  

a ţena se ptá: „Ty ţiješ ve tmě?“. Harry Callahan ji odpoví „Člověk někdy ve tmě pozná 

lepší lidi“. 
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