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I. ÚVOD 

Ve své disertační práci se zabývám hraným filmem, problematikou 

kolaborace, rezistence a vůbec činnosti filmových tvůrců, reakcí 

diváků a filmových žurnalistů se snažím srovnat se situací 

v kinematografii rakouské, jejíž úloha a charakter byly velice 

podobné. Zároveň se snažím postihnout fenomén hraného filmu 

jako specifickou kulturní složku, jež ve sledovaném období plnila 

národně integrační funkci a zároveň hrála v koncepci nacistické 

propagandy významnou roli jako prostředek úniku z reality. 

Důležitou součástí práce je sociální kontext produkce a projekce 

hraných filmů, který je odrážen v reakcích obecenstva a českého 

tisku. V disertační práci věnuji velký prostor tématu skryté filmové 

propagandy. V první polovině minulého století se stal film jedním 

z nejcharakterističtějších rysů novodobé kultury a zábavy. Široké 

lidové masy mohly levně v kinosálech týden co týden zažívat 

příběhy, které dříve znaly jen z vyprávění. 

Práce si neklade za cíl být rovnocennou komparací české a 

rakouské kinematografie ve sledovaném období. Jednoznačnou 

přednost zde má kinematografie protektorátní, jejíž srovnání 

s kinematografií rakouskou, především co se produkce samotných 

hraných filmů týká, má posloužit k objektivnějšímu posouzení 

jejího postavení a funkce. 

V protektorátní produkci nenajdeme jediný hraný vyloženě 

propagandistický film v nejužším slova smyslu. Dají se ale 

vysledovat jasné tendence, jež naprosto konvenovaly záměrům 

nacistické propagandy. Řada z nich je vydávána naopak za 

kontrapropagandu české strany. Ambivalence působení těchto 

filmů by se měla stát předmětem mého zkoumání. Pokud budeme 

posuzovat filmovou tvorbu v dobovém kontextu, můžeme tvrdit, že 

vlastně každý film byl v této době propagandistický. Propaganda 
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sama o sobě je smyšlenkou a fiktivní je rovněž bezstarostný svět 

zábavných pořadů, písní a filmů, který umožňuje odpočinout si od 

propagandistické masáže, učinit ji snesitelnější a vylepšit realitu. 

Mohli bychom sem počítat i zábavné filmy natočené dávno před 

okupací. Jenže v celé protektorátní tvorbě a v jejím zaměření přece 

jen nalezneme odlišnosti, které jsou patrné, když analyzujeme větší 

množství tehdejších snímků. Film byl sledován cenzurou ze všech 

druhů umění nejbedlivěji, což nebyl při počtu deseti či dvaceti 

snímků za rok problém. Postupem času už nebylo možné tak 

otevřeně hrát na vlasteneckou strunu, přesto jsou tyto tendence 

patrné u řady filmů až do konce protektorátního období. 

Zdůrazňuji, že práce se zabývá výhradně hranými filmy, nikoli 

dokumenty, o jejichž otevřeně propagandistickém účelu nemůže 

být pochyb. 

Je třeba klást si otázku, jaké myšlenky ten který hraný film 

propagoval a jaká mohla být jejich působnost v dobovém kontextu. 

Patřily české hrané filmy k obranným projevům české kultury, 

nebo byly promyšleně součástí nacistické propagandy? Posouzení 

dostupného materiálu by mělo zodpovědět otázku, zda jsou 

takzvané národní motivy spíše nadbíháním publiku, nebo 

programovým vlasteneckým apelem, s vědomím, že naprosto 

jednoznačná odpověď samozřejmě neexistuje. 

K napsání práce mne přiměla jednak skutečnost, že k dané 

problematice existuje poměrně málo relevantní literatury, a jednak 

jsem se již při studiu historie na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze zabýval odbojovou činností a kolaborací 

filmových a divadelních umělců a podnikatelů. V předkládané 

práci se zabývám výsledky jejich tvorby, hotovými filmy a tím, do 

jaké míry konvenovaly vládnoucímu režimu a jakým způsobem 

mohly působit na tehdejšího diváka. Domnívám se, že takto 

komplexně pojatá práce může být pro otázky spojené s funkcí 

protektorátního filmu, respektive protektorátní kultury přínosná. 



Disertační práci jsem na základě základního schématu tvůrce

dílo-divák rozčlenil do několika částí. V úvodní se kromě 

obecného uvedení do problematiky zabývám politickou a kulturní 

situací v Třetí říši, protektorátu a Východní marce. Další část 

věnuji analýze protektorátní filmové tvorby a v ní obsažené 

propagandy. Třetí část se zabývá kolaborací českých filmařů 

v nejširším smyslu slova. Dále se zabývám otázkou odpovědnosti 

tvůrce za své dílo a možnostmi rezistence a odboje na poli hraného 

filmu. Důležitou součást práce tvoří i recepce filmů diváky, 

politickou reprezentací a kritikou. 

Každá část má několik navazujících kapitol. V první kapitole 

se zabývám postavením filmu ve společnosti třicátých a 

čtyřicátých let 20. století. Film byl specifickým odvětvím kultury, 

který měl ve sledované době spolu s rozhlasem výsostné postavení 

co do vlivu na veřejnost, a byl proto v kulturní oblasti středem 

zájmu jak nacistů, tak domácích tvůrců, kteří se snažili o udržení 

kontinuity s předešlým obdobím, a v rámci jisté autonomie i o 

zkvalitnění filmové tvorby. Teprve když budeme chápat, jaký vliv 

a jakou váhu měla kinematografie v dané době jako výsadní šiřitel 

masové zábavy, můžeme pochopit i souvislosti úlohy hraného 

filmu v období druhé světové války. Za důležité považuji rovněž 

zmínit politický a kulturní kontext sledovaného období. 

Důležitým bylo zkoumat fenomén skryté propagandy 

v oblasti českého a rakouského hraného filmu za okupace, 

respektive za Druhé světové války na základě analýzy zhruba 

šedesáti filmů protektorátní produkce, čtyřiceti filmů rakouských, 

archívních výzkumů a důkladného využití memoárové literatury 

podat ucelený jeho obraz. V odborné literatuře zůstalo doposud 

nepovšimnuto či jen letmo zmíněno několik momentů. Propaganda 

v českém hraném filmu byla obecně opomíjeným fenoménem, 

stejně jako úloha hraného filmu v rámci nacistické propagandy. 
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Únikovost českých filmů bývá v literatuře často zmiňována 

v souvislosti s obrannými tendencemi, nikoliv jako součást 

propagandistických záměrů. Všechny tyto problémy jsem se 

pokusil ve své diplomové práci popsat. Jedním z jejích hlavních 

cílů práce bude zachytit pozitivní, negativní či podvojnou funkci 

protektorátního hraného filmu. Pokusil jsem se zde zdůraznit i 

skutečnou roli a význam filmu pro diváka ve sledovaném období a 

uvést konkrétní ohlasy tisku na velkou část tehdejší filmové 

produkce. Zaměřuji se především na specifickou roli zábavného a 

únikového filmu a odlišuji ji od úlohy týdeníků a otevřeně 

propagandistických hraných filmů. Na vybraných Goebbelsových 

proklamacích se snažím dokumentovat záměry, jež nacisté 

s filmem měli. Zmiňuji se i o organizaci a řízení propagandy 

v protektorátu. 

Další kapitola se snaží vystihnout základní rysy české 

kinematografie ve druhé polovině třicátých let a proměny, k nimž 

došlo ve druhé republice a po okupaci. Publikuji zde záměry, které 

měli nacisté po svém příchodu s českým filmem. 

V následujících kapitolách se pokouším o zhodnocení 

protektorátní produkce hraných filmů a všímám s1 snah o její 

zkvalitnění v souvislosti s nuceným omezením její kvantity. Za 

důležité považuji ve sledovaném období záměrné i nezáměrné 

narážky na národní tradice v českých filmech, které vyvolávaly u 

obecenstva reakce, jimiž manifestovalo odpor k okupačnímu 

režimu. Všímám si i společenských komedií, tvořících největší 

podíl hraných filmů té doby a reprezentujících zmíněné únikové 

filmy. Aspekt "národního" filmu jako nositele určitých obranných 

tendencí proti německému útlaku může být obecněji pojat jako 

příklad funkce a významu české kultury pro občana v době 

okupace a jako nedílná součást a určitá forma pasivního odboje. V 

těchto souvislostech je zajímavé nejen hledat konkrétní odkazy a 

symboliku apelující na národní vědomí, ale také motivy a 

pohnutky "lidí od filmu", které by zdůvodnily jejich jednání v 

době okupace. V tomto společenství producentů, herců, režisérů, 
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spisovatelů, podnikatelů, funkcionářů a dalších nalezneme 

překlady vysloveně protifašistického postoje (ať už to byli 

emigranti či lidé zapojení přímo do odboje), většinu, která 

ustupovala režimu jen do míry nejnutnější a bohužel i vyslovené 

kolaboranty. Tito lidé nemohou sloužit jako vzorek průměrných 

obyvatel, ale jako profesní skupina, o jejíž služby měla okupační 

moc eminentní zájem, protože film měl sloužit jako jeden z mnoha 

"zklidňovatelů zázemí" a vnášet do české společnosti pocit 

normality dobových poměrů. Všechny tyto aspekty konfrontuji 

s kinematografií rakouskou. 

Velká část práce je věnována kolaboraci v české a rakouské 

kinematografii. V jejím úvodu se zabývám definicí poJmu 

kolaborace, jelikož považuji za důležité určit hranice, jejichž 

překročením se jednání stává kolaborací, a hledat příčiny, jež vedly 

konkrétní osoby k tomu, aby spolupracovaly s nacistickým 

režimem. V celé kapitole se snažím odpovědět právě na otázku, 

proč ten který filmař kolaboroval. Kjejímu zodpovězení má 

posloužit mimo jiné i kapitola posuzující sociální status českých 

filmařů v době okupace. Velký prostor věnuji projevům kolaborace 

českých herců. Zabývám se jejich styky s představiteli vládnoucí 

moci a snažím se rozlišovat důvody, jež je k nim vedly. Všímám si 

i účasti představitelů české kultury na politických manifestacích, 

sloužících k podpoře režimu, i jejich spolupráce s fašistickým 

tiskem. Za důležitou část považuji pojednání o působení českých 

filmových tvůrců v německých filmech. Věnuji se i informátorům 

německých tajných služeb z řad českých herců, příznivcům 

fašistických hnutí a účasti českých herců na přímé nacistické 

propagandě. Zvláštní pozornost jsem zaměřil na postavení a 

jednání filmové herečky Lídy Baarové od jejího příjezdu do 

protektorátu v roce 1938 až do konce války, které vyvrací její 

dosavadní obraz jako oběti úkladů německých politických míst po 

prozrazení jejího vztahu s ministrem Goebbelsem. 
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Mimořádně zajímavou osobnost představuje nejvýznamnější 

producent českých filmů okupační éry Miloš Havel. Svých styků 

s Němci podle všeho využíval především k hájení pozic české 

kinematografie. Za součást kolaborace považuji i projevy 

antisemitismu a nadbíhání nacistické ideologii v českých hraných 

filmech, o nichž se zmiňuji poměrně obsáhle. V souvislosti se 

spoluprací českých filmových tvůrců s německou kinematografií 

nelze pominout ani činnost firmy Pragfilm. Zmiňuji zde i řadu 

neuskutečněných projektů. Závěr kapitoly jsem věnoval české 

filmové kritice v okupačním období. Jsem si vědom, že kolaborace 

je abstraktní pojem a určení její míry je subjektivní záležitostí. 

Proto se snažím vyvarovat toho, abych určoval, kdo ještě není a 

kdo už je kolaborant. Uvádím zde rozličné projevy a způsoby 

jednání, které mohou být za kolaboraci považovány. Za důležitější 

považuji snahu odhalení motivací, jež k takovému chování vedly. 

Zde je třeba rozlišovat, neboť se nejednalo vždy pouze o zištné 

důvody. 

V dalších kapitolách pojednávám o projevech rezistence 

především v české kinematografii. Podrobně zaznamenávám 

ohlasy na tři významné filmy s "národně obrannou tematikou" a 

zmiňuji se o zlínských Filmových žních. V souvislosti s filmy 

odkazujícími k českým národním tradicím či obsahujícím narážky 

proti okupantům sleduji projevy souhlasu, nebo odporu mezi 

návštěvníky protektorátních kin. Neznámými a nezpracovanými 

tématy je odbojová činnost českých filmových pracovníků, stejně 

jako příprava znárodnění české kinematografie a česká filmová 

emigrace. Dále se věnuji protestům a odporu proti německým 

opatřením v českém filmu a nucenému nasazení českých filmařů 

na konci války. 

Jelikož cílem práce nebylo věnovat se zásahům do 

organizační a hospodářské struktury kinematografie, jsou zde o 

nich jen ty nejpodstatnější informace, které se vážou většinou ke 

konkrétnímu sledovanému období . 
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Z metodologického hlediska bylo třeba analyzovat, jaké 

sdělení tvůrci tím kterým hraným filmem předávají. Nejen jaké 

chtěli předat, ale jaké sdělení skutečně vysílali a jak veřejnost a 

dobová kritika dílo vnímala. Chtěl bych vysledovat podstatné 

motivy, jež se vyskytují v hraných protektorátních filmech, a 

reflektovat jejich účinnost a ohlas prostřednictvím dobového tisku 

(denního i specializovaného). Proto považuji za naprosto zásadní 

pramen kromě filmů samotných i dobový tisk, s vědomím faktu, že 

spíše než skutečná filmová kritika v protektorátu existovaly jen 

recenze, jejichž autoři se nemohli vyjadřovat svobodně. Dalším 

důležitým vodítkem pro mě JSOU ohlasy okupačních 

bezpečnostních složek na chování diváků a samozřejmě i 

poválečné (především bezprostředně poválečné) výpovědi 

samotných tvůrců. V jednotlivých kapitolách nechávám prostor pro 

citace, jimiž dokládám rozličná tvrzení nebo je navzájem 

konfrontuji. Práci jsem rozčlenil do kapitol tak, abych vytvořil 

komplexní strukturu: filmová propaganda obecně - propaganda 

v českém hraném filmu - únik z reality, který mohl být 

interpretován jako součást propagandy, nebo naopak jako pozitivní 

faktor pro českého diváka - kontrapropaganda v hraném filmu -

filmy s možnou obojí interpretací - filmové žánry v protektorátu -

reakce diváků v biografech. Své názory a výsledky zkoumání pak 

shrnuji v závěru práce. Své vlastní názory prezentuji v celé práci a 

shrnuji je především v závěrečné kapitole. 

Film samotný je jako historický pramen z metodologického 

hlediska velice komplikovaným textem. Nejen kvůli 

mnohovrstevnatosti filmové řeči, ale hlavně proto, že je neJen 

uměleckým útvarem, ale také masmédiem a sociokulturním 

fenoménem. 

Jako umělecké dílo nelze hraný film pomíjet ani v historické 

práci. Žádné umělecké ztvárnění ne lze formalizovat, a proto 

nemůžeme žádný film naprosto jednoznačně vykládat. Bez jistého 

intuitivního vhledu nám veškeré racionální postupy nebudou příliš 

platné. Každý film obsahuje množství více méně důležitých témat 
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a motivů, které se propojují v tematicko-motivických liniích, na 

jejichž základě můžeme stanovit některým z nich zásadní 

důležitost pro dílo jako celek. Proto nelze považovat apriorně 

jedno určité téma daného filmu za určující, ale můžeme ho stanovit 

teprve na základě dramaturgické analýzy. Podstatné je zdůraznit 

fakt, že film je sice text, ale v žádném případě text literární a nelze 

se omezit na to, že se vyčerpáme popisem děje, ale musíme 

zohlednit pravidla filmové řeči. 

Ani k analýze filmu jakožto masového média si nevystačíme 

s tradičními metodami historiografie, ale bude třeba zohlednit 

postupy sociologie především při rozboru chování recipientů, ale i 

při rozboru zobrazení sociální skutečnosti v dílech samotných, 

sémiotiky při analýze jednotlivých záběrů a sekvencí či 

teoretických oborů mediálních studií při rozboru filmu jako média 

v jisté komunikační situaci. 

Role hraného filmu jako sociokulturního fenoménu v sobě 

spojuje mediální produkt - umělecké dílo samotné se svými tvůrci 

a okolnostmi jeho vzniku a se svými příjemci a vůbec svou recepcí 

ve společnosti. V takto daném schématu tvůrce - dílo - recipient 

nehraje žádná ze složek podřadnou úlohu, a proto se v této práci 

věnuji všem bez rozdílu. 

Česká historiografie se z hraných filmů ke své škodě zabývá 

téměř výhradně filmy historickými, což je sice pochopitelné, ale 

nelze tvrdit, že historický film prozradí o době svého vzniku a o 

tehdejším vnímání určitých aspektů skutečnosti víc, než třeba 

konverzační komedie či film z pracovního prostředí. Analýzu 

těchto filmů nelze v žádném případě zužovat na posuzování toho, 

jak byla v té které době nahlížena historie a jak pravdivě či 

nepravdivě dokázal film spodobnit nějakou historickou skutečnost. 

Proto si dovoluji tvrdit, že předkládaná práce může být přínosem i 

po stránce metodologické, především pokud jde o uchopení 

uměleckého díla jako mediálního produktu v širokých 

společenských souvislostech, nikoliv tedy pouze politických. 
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Z literatury použité především k východiskům zvolených 

metod je třeba neJprve uvést publikace zabývající se přímo 

metodologií, tedy prací historika s filmovými díly. Jsou to 

například články Francesca Casettiho "Historie, dějiny a 

historiografie" 1, Márie Ferenčuhové "Historici a film, filmári a 

história. Hranice a prieniky dvoch disciplín"2
, Gerharda Jagschitze 

"Diskussion zum Thema Der Film als Quelle"3
, Michéle Lagnyové 

"Historie bez minulosti: film a konstrukce historického času"4 , Iva 

Pondělíčka "Sociologie filmu - otázky nad metodou" 5 či Pierra 

Sorlina "Historické filmy jako pomůcka pro historiky"6
. Dále jsou 

to publikace, které vnímají film jako součást mediální komunikace. 

K základním patří práce Graema Burtona a Jana Jiráka "Úvod do 

studia médií" 7 , kniha dvojice DeFleur a Ballová-Rokeachová 

"Teorie masové komunikace" 8 
, článek "Člověk a média. 

Psychologie masové komunikace" 9 
, kniha dvojice Jirák a 

Kopplová "Média a společnost" 10, text Boleslawa Michalka "Film. 

Umění ve vývoji" 11 či Johna Watsona "Media Communication" 12
. 

K analýze filmové řeči jsou důležité práce Jerzy Plazewskiho 

"Filmová řeč" 13
, Zdeňka Beneše "Historický text a historická 

kultura" 14 
, Jana Císaře "Základy dramaturgie 1. Situace" 15 

, 

1 Casetti, Francesco: Historie, dějiny a historiografie, Iluminace, roč. 12, č. 4, 
2000 
2 Ferenčuhová, Mária: Historici a film, filmári a história. Hranice a prieniky 
dvoch disciplín, Iluminace, roč. 16, č. 1, 2004 
3 Jagschitz, Gerhard: Diskussion zum Thema Der Film als Quelle, s. 69-74, in: 
Fritz, Walter: Der Wiener Film im Dritten Reich, Ůsterreichisches Filmarchiv, 
Wien 1988 
4 Lagnyová, Michéle: Historie bez minulosti: film a konstrukce historického 
času, Iluminace, roč. 16, č. 1, 2004 
5 Pondělíček, Ivo: Sociologie filmu- otázky nad metodou, Iluminace, roč. 3, č. 
2, 1991 
6 Sorlin, Pierre: Historické filmy jako pomůcka pro historiky, Iluminace, roč. 7, 
č. 4, 1995 
7 Burton- Jirák: Úvod do studia médií, Praha 2001 
8 DeFleur- Ballová-Rokeachová: Teorie masové komunikace, Praha 1996 
9 Janoušek- Slaměník: Člověk a média. Psychologie masové komunikace, in: 
Výrost- Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie I. Člověk a sociální 
situace, Praha 1998 
10 Jirák- Kopplová: Média a společnost, Praha 2003 
11 Michalek, Boleslaw: Film. Umění ve vývoji, Praha 1980 
12 Watson, John: Media Communication, Londýn 1998 
13 Plazewski, Jerzy: Filmová řeč, Praha 1967 
14 Beneš, Zdeněk: Historický text a historická kultura, Praha 1995 
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praktická ukázka aplikace sémiologických přístupů Marca Ferra 

"Studium stalinské ideologie prostřednictvím filmu Čapajev" 16
, 

dodnes zajímavý psychologicko-historický rozbor Siegfrieda 

Kracauera "Dějiny německého filmu. Od Caligariho k Hitlerovi. 

Prychologické dějiny německého filmu" 17 či práce dvojice 

Macurová- Mareš "Text a komunikace" 18
• 

Ve své práci jsem se opíral o následující prameny: hrané 

filmy protektorátního období, dobový tisk, odbornou literaturu, 

edice pramenů, archivní materiály, o memoáry a o životopisy. 

Kapitola o propagandě vychází převážně z odborné literatury, 

ostatní části práce ze všech výše uvedených pramenů. 

Filmem jako prostředkem masové komunikace, nástrojem 

propagandy a jako společensko-kulturním fenoménem se zabývají 

Boleslaw Michalek 19 
, stručně Melvin De Fleur 20 a Denis 

McQuail 21
, John Watson 22 či Gerd Albrecht 23

. Období Druhé 

světové války zachycují ve svých syntézách o dějinách filmu 

například Enno Patalas24 a Ulrich Gregor v "Dějinách filmu", Jerzy 

Toeplitz v pětidílných "Geschichte des Films"25
, velice podrobně 

Boguslaw Drewniak v knize "Der deutsche Film 1938-1945"26 a 

nejlépe asi autoři Jacobsen, Kaes a Prinzler v "Geschichte des 

deutschen Films" 27
. Komerčnímu filmu sledovaného období se 

15 Císař, Jan: Základy dramaturgie I. Situace, Praha I 999 
16 Ferro, Marc: Studium stalinské ideologie prostřednictvím filmu Čapajev, 
Iluminace, roč. 2, č. I, I 990 
17 Kracauer, Siegfried: Dějiny německého filmu. Od Caligariho k Hitlerovi. 
Prychologické dějiny německého filmu, Praha I 958 
18 Macurová- Mareš: Text a komunikace, Praha I 993 
19 Michalek, Boleslaw: Film - umění ve vývoji, Praha I 980 
20 De Fleur, Melvin- Ballová-Rokeachová, Sandra J.: Teorie masové 
komunikace, Praha I 996 
21 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Praha I 999 
22 Watson, John: Media Communication, Londýn I 998 
23 Albrecht, Gerd: Nationalsozialistiche Fiipolitik, Stuttgart I 969 
24 Patalas, Enno-Gregor, Ulrich: Dějiny filmu, Bratislava I 967 
25 Toeplitz, Jerzy.: Geschichte des Films, Bund 4, I 939-45, Berlin I 984 
26 Drewniak, Boguslaw: Der deutsche Film I 938-I 945, Dlisseldorf I 987 
27 Jacobsen, Walter-Kaes, Anton-Prinzler, Helmut: Geschichte des deutschen 
Films, Stuttgart I 993 
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věnuje například Sabine Hake ve své knize "Popular Cinema of the 

Third Reich"28
. 

Literaturu přímo k danému tématu tvoří jen několik studií a 

článků. Nejvíce o kolaboraci a některých rezistentních postojích 

v oblasti české kinematografie nalezneme v knize Jiřího Doležala 

"Česká kultura za protektorátu", v níž pojednává všeobecně o 

české kinematografii v době nacistické okupace29
. Doležal se snaží 

zasadit českou kinematografii do širšího rámce protektorátní 

kultury. Soustředil se především na organizační strukturu a její 

proměny a na hospodářské aspekty protektorátní kinematografie, 

což má souvislost s tím, že z velké míry čerpal z Havelkových 

prací o českém filmovém hospodářství 30 
. Kromě zevrubných 

statistických ukazatelů se zaměřil i na funkci českého filmu jako 

nositele protinacistických tendencí, což zdůraznil poněkud 

jednostranně. Práce je na svou dobu jedinečná a doposud 

nepřekonaná. Její slabiny spatřuji především v omezeném přístupu 

k archiváliím, v minimálním používání memoárové literatury, 

v nedostatečně široké škále prostudovaných filmových periodik a 

na několika místech v nedostatečném doložení některých tvrzení 

konkrétními argumenty. 

Nijak obsáhlé syntézy k dějinám českého filmu představují 

Bartoškovy práce - popularizační "Náš film" a dvoudílná skripta 

"Dějiny československé kinematografie" 31
. Dvojice autorů Brož

Frída vydala v šedesátých letech doposud populární "Historii 

československého filmu v obrazech 1930-1945" 32 
, taktéž 

z šedesátých let pochází kniha Jiřího Havelky "Kronika našeho 

filmu", v níž najdeme především hospodářské údaje, a "Stručný 

28 Hake, Sabine: Popular Cinema ofthe Third Reich, University ofTexas Press 
2001 
29 Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu, Praha 1996 
30 Havelka, Jiří: Kronika našeho filmu, Praha 1967 a další statistické studie. 
31 Bartošek, Luboš: Dějiny československé kinematografie Il. Zvukový film 
1930-1945, Praha 1982 a Bartošek, Luboš: Náš film, Praha 1985 
32 Brož, Jaroslav-Frída, Myrtil: Historie československého filmu v obrazech 
1930-1945, Praha 1966 
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přehled československé kinematografie I" Jaromíra Kučery33 . N a 

konci osmdesátých let vydal pro svou interní potřebu 

Československý filmový ústav "Data a fakta z dějin čs. 

kinematografie III" Zdeňka Štábly, která bohužel postrád<tií 

poznámkový aparát, takže je obtížné některá tvrzení dohledat a 

doložit 34
. Osobitě se zhostil pojetí dějin českého filmu Josef 

Škvorecký v knize "Všichni ti bystří mladí muži a ženy", jež vyšla 

v roce 199035
. Nejnověji byla vydána syntetická práce "Panorama 

českého filmu" 36
. Speciálně k dějinám českého filmu v období 

protektorátu neexistuje kromě zmíněné Doležalovy práce žádné 

jiné dílo. K dispozici je i několik prací encyklopedického 

charakteru, z nichž má pro badatele největší výpovědní hodnotu 

"Český hraný film II", vydaný Národním filmovým archívem37
. 

K dějinám rakouského filmu sledovaného období existuje 

nepoměrně bohatší literatura. Zdůraznit je třeba především práci 

dvojice Biltnerová a Dewald38
, dále studie Waltra Fritze39

, Bettiny 

Fibichové40 a Helene Schrenkové41
. 

Zneužitím filmového umění nacistickou propagandou se 

zabývá řada prací německých historiků jako například Erwin 

Leiser či Joseph Wulf42
• Mezi stěžejní díla patří práce Wolfa 

Donnera "Propaganda und Film im Dritten Reich" 43 
, Daniela 

Knopa "NS-Filmpropaganda" 44 
, Richarda Taylora "Film 

33 Kučera, Jaromír: Stručný přehled československé kinematografie I (1896-
1945), Praha 1967 
34 Štábla, Zdeněk: Data a fakta z dějin čs. kinematografie III, Praha 1988 (interní 
tisk) 
35 Škvorecký, Josef: Všichni ti bystří mladí muži a ženy, Praha 1990 
36 Panorama českého filmu, Praha 2000 
37 Český hraný film II 1930-1945, Praha 1998 
38 Bilttner, Elisabeth- Dewald, Christian: Oas tagliche Brennen, Wien 2002 
39 Fritz, Walter: lm Kino erlebe ich die Welt, Wien 1998 
4° Fibich, Bettina: Oas Projekt Filmstadt Wien, diplomová práce Universitat 
Wien, Wien 2000 
41 Schrenk, Helene: Die Produktion der WienFilm I939-1945, disertační práce 
Universitat Wien, Wien 1984 
42 Leiser, Erwin: Nazi cinema, London I 974 Wulf, Joseph: Kultur im Deutschen 
Reich- Theater und Film- eine Dokumentation, Frankfurt am Main 1989 
43 Donner, Wolf: Propaganda und Film im Dritten Reich, Berlin I 995 
44 Knopp, Daniel: NS-Filmpropaganda, Marburg 2004 

16 



Propaganda. Sowiet Russ i a and N azi Germany"45
, Davida Welche 

"Propaganda and the German Cinema"46 a především Thomsonova 

kniha "Mass Persuasion in History" 47
. Goebbelsově koncepci 

propagandy Je věnována práce Felixe Moellera "Der 

Filmminister"48 a opomenout nelze studii Georga Sesslena o úloze 

populární kultury v rámci nacistické propagandy49
. V češtině vyšlo 

na téma filmové propagandy jen několik článků například Jiřího 

Raka. 5° Nejnověji se nacistickou propagandou v rámci německé i 

české kinematografie zabývali Stephan Doležel a Jaroslava 

Milotová. Ta se zaměřila na organizaci nacistické propagandy 

v protektorátu. 51 

Transformací české kinematografie po zahájení okupace a 

německými koncepcemi na její další fungování se zabývá Petr 

Bednařík a zmínky najdeme i v pracích Beckera a Kreimeiera. 52 

O obranných tendencích některých českých filmů v 

protektorátu pojednává ve své práci "Česká kultura za 

protektorátu" Jiří Doležal a ve studii "Národně obranné tendence 

v hraném filmu za protektorátu" se této problematice věnuje Ivan 

Klimeš. 53 

Kolaboraci v české kinematografii věnovala pozornost ve 

dvou studiích Helena Krejčová. Jednalo se o případy režisérů 

Václava Binovce a Františka Čápa. Tyto dva příspěvky považuji za 

45 Taylor, Richard: Film Propaganda. Sowiet Russia and Nazi Germany, London 
1998 
46 Welch, David: Propaganda and the German Cinema, Oxford I 983 
47 Thomson, Oliver: Mass Persuasion in History, Edimburgh I 977 
48 Moeller, Felix: Der Filmminister, Berl in I 998 
49 Seesslen, Georg: Tanz den Adlof Hitler. Faschismus in der popularen Kultur, 
Berl in I 994 
50 Rak, Jiří: Historická tematika v kinematografii Třetí říše, in: Iluminace 5, 
I 993, č. I, s. 7-36 

51 Doležel, Stephan: Antičeská propaganda Třetí říše v letech 1938-I939, in: 
Historie a vojenství 112000, s. 67-86 a Milotová, Jaroslava: Organizace 
nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava, in 
Historie a vojenství 112000, s. 87-99 

52 Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie I938 - I 942, Praha 2002, 
Becker, Wolfgang: Film und Herrschaft, Berlín I973 a Kreimeier, Klaus: Die 
Ufa-Story- Geschichte eines Filmkonzerns, Miinchen I 992 
53 Klimeš, Ivan: Národně obranné tendence v hraném filmu za protektorátu, in: 
Iluminace I, 1989, č. I, s. 53-77 
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vůbec to nejlepší, co bylo k problematice protektorátního filmu 

napsáno. Především v druhé studii autorka zdůrazňuje povinnost 

tvůrce nést za své činy i dílo odpovědnost. 54 K fenoménu 

kolaborace se úzce váže i práce Vladimíra Justa "Věc: Vlasta 

Burian". 55 Přesto, že jde o kvalitní studii, ne ní Just nestranný a 

Burian se zde jeví jako nevinná oběť politiky, o níž nevěděl zhola 

nic. Příkladem je tvrzení, jež se váže ke skutečnosti, že Burian od 

roku 1942 nenatočil žádný film. Just píše, že Burian nebyl pro své 

odmítavé chování Němci už vůbec vpuštěn do filmových ateliérů. 

Přitom o něj usiloval Pragfilm až do konce války a Burian s ním 

podepsal smlouvy na několik filmů. 

Nejzajímavější pract o problematice kolaborace 

v protektorátu je patrně Pasákův "Český fašismus a kolaborace". 56 

Lídě Baarové se věnuje několik popularizačních biografií, které 

stále opakují to, co předestřela ve svých pamětech. O nový pohled 

se pokusil Stanislav Motl v knize "Prokletí Lídy Baarové". 57 Jeho 

konstatování, že založil svou práci na nových archívních 

dokumentech, zůstává jen proklamací. Opírá se především o 

výpovědi Lídy Baarové a chybí mu dostatek materiálu, s nímž by 

její poválečnou obhajobu konfrontoval. Kniha tak vyznívá jako 

poměrně nektritická obhajoba oblíbené herečky. Producentem 

Milošem Havlem se zabýval ve své diplomové práci Jiří 

Horníček. 58 K jeho činnosti v protektorátním období přinesl 

bohužel mizivé množství nových informací. Existuje řada biografií 

o českých filmařích - především o filmových hercích - velice 

rozdílné kvality. Vyzdvihnout je třeba již zmíněnou Justovu práci o 

Vlastovi Burianovi, knihu Karla Tuška o Karlu Hašlerovi a práci 

54 Krejčová, Helena: " Jsem nevinen": Stiss, Harlan, Čáp a jiní, in: Iluminace 5, 
I 993, č. 3, s. 65-97 a Krejčová, Helena- Krejča, Otomar, ml.: Případ Binovec, 
in: Iluminace 8, I996, č.4, s. I07-I38 
55 Just, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků, I. vydání, 
Praha I 994 
56 Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace, Praha I 999 
57 Motl, Stanislav: Prokletí Lídy Baarové, Praha 2002 
58 Horníček, Jiří: Miloš Havel, diplomová práce FF UK, Praha 2000 
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Jaroslava Vostrého o Zdeňku Štěpánkovi. Žádný režisér té doby

s výjimkou Karla Lamače- svého životopisce zatím nemá. 59 

K základním pracem o kolaboraci umělců s nacistickým 

režimem patří jednoznačně kniha Olivera Rathkolba "Ftihrertreu 

un Gottbegnadet" i biografie o rakouské herečce Paule Wessely 

z pera Marie Steinerové. 60 

K projevům rezistence v rámci protektorátní kinematografie 

nenalezneme žádnou studii ani článek. Musíme se spokojit pouze 

se zmínkami v některých pracech o českém filmu. V německém 

prostředí se touto otázkou zabýval třeba Ulrich Liebe ve studii 

"Verehrt, verfolgt, vergessen. Schauspieler als N aziopfer". 61 

Další články, které tematicky souvisí s protektorátní 

kinematografií a které jsem považoval za podstatné pro svou práci, 

uvádím v seznamu literatury. Celkově lze konstatovat, že k dané 

problematice existuje minimum české literatury. Kolaborací, 

skrytou propagandou ani rezistencí se jako hlavním tématem 

doposud nezabývala žádná rozsáhlejší studie. 

"V naší kolektivní paměti se redukoval vztah nacistických 

vládců k filmu na spleť lží v rozličnostech jako jsou apologické 

životopisy herců a režisérů či pikantní historky, v nichž nějaká 

kolaborace nebo spoluvina nehraje žádnou roli," píše publicista 

Georg Seesslen. 62 

Pracoval jsem s co nejširším spektrem relevantní memoárové 

literatury. Je důležité konfrontovat jednotlivé paměti mezi sebou 

navzájem a zároveň s archívními dokumenty. Takovýmto 

postupem můžeme dojít až ke stanovení věrohodnosti zkoumaných 

vzpomínek. Je třeba rozlišovat na ty, jejichž autoři neměli důvod 

59 Tušek, Karel: Karel Hašler, Praha I 992, Vostrý, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek
herec a dějiny, Praha I 997 a Bartošek, Luboš: Karel Lamač, Praha I 972 
60 Rathkolb, Oliver: Fiihrertreu und Gottbegnadet, Wien I 99 I, Steiner, Maria: 
Paula Wessely. Die verdrangten Jahre, Wien I 996 
61 Liebe, Ulrich: Verehrt, verfolgt, vergessen. Schuspieler als Naziopfer, 
Weinheim I 992 
62 Seesslen, Georg: Tanz den Adof Hitler. Faschismus in der popularen Kultur, 
Berl in I 994, s. 46 
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na skutečnosti cokoli měnit, na ty, jejichž autoři evidentně 

zamlčují či mění fakta a na ty, v nichž se autoři pod rouškou 

falešné upřímnosti snaží maskovat některé své činy z dřívější doby. 

Použil jsem padesát svazků memoárové literatury, přičemž některé 

osoby napsaly paměti dvoje, Otakar Vávra je zde zastoupen 

dokonce třikrát. Do této kategorie jsem zahrnul i obsáhlé 

vzpomínkové rozhovory. Helena Krejčová upozorňuje, že 

svědectví aktérů tehdejších událostí, ať bezprostředně po válce 

nebo s větším odstupem, je třeba posuzovat velice obezřetně, 

protože jejich osobní zkušenost svádí k jednoznačně subjektivním 

soudům. Je proto nutné oddělit skutečné jednání od osobní 

výpovědi o tomto jednání. 

Ve většině z nich nalezneme pouze zmínky dotýkající se 

sledované problematiky. Naopak asi v deseti případech se 

pamětníci daným obdobím zabývají zevrubně. Za věrohodné 

paměti z této kategorie považuji vzpomínky Jiřího Brdečky "Pod 

tou starou lucernou". 63 Autor věnuje pozornost především firmě 

Lucernafilm, v níž za okupace pracoval a osobnostem jako byli 

Miloš Havel či režisér Slavínský. Paměti jsou bohužel 

nedokončeny. Poslední zmínka se týká natáčení filmu Jan 

Cimbura v roce 1941. Brdečka se jeví jako nejbystřejší pozorovatel 

a účastník tehdejšího dění v oblasti českého hraného filmu. Pro 

sledování činnosti společnosti Pragfilm jsou důležité vzpomínky 

maďarského režiséra Gézy von Cziffry Ungelogen a Bohumila 

Šmídy Jeden život s filmem, které ale nepůsobí v některých 

pasážích seriózněně. Vynikající paměti napsal Jiří Weiss. 

Vzhledem k tomu, že na jaře 1939 emigroval, týkají se jeho 

postřehy druhé republiky, prvních dnů protektorátu a zážitků 

z emigrace. Nejpřínosnější vzpomínky týkající se přípravy 

znárodnění českého filmu napsal Jindřich Elbl. 

63 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lucernou, Praha 1992 
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Jako nevěrohodná apologie působí druhé paměti Lídy 

Baarové "Života sladké hořkosti". 64 Pokud jejich obsah 

konfrontujeme s archívními materiály a výpověďmi jejích kolegů, 

zjistíme, že si Baarová (či František Kožík, který napsání pamětí 

inicioval) vytvořila "druhý život", jenž s realitou nemá moc 

společného. Naproti tomu působí velice otevřené memoáry Adiny 

Mandlové většinou věrohodně, ale je k nim třeba přistupovat s 

jistou dávkou opatrnosti. Baarová se snažila v devadesátých letech 

očistit své jméno a vytvářela obraz naprosto naivní svedené dívky, 

jež o politickém dění okolo sebe neměla nejmenší potuchy. Setkání 

s Hitlerem líčí například takto : "Přicházel Vůdce. Nějaký Herr 

Hitler, předseda vlády či co, každý ho v Berlíně chválil. .. " 

I Mandlová pozměnila či zamlčela několik skutečností svého 

působení v protektorátu. Celkově ale podává velice upřímnou 

reflexi tehdejších událostí, především z prostředí společenské 

smetánky protektorátní Prahy. Její vzpomínky považuje Josef 

Škvorecký za lidský dokument o ní, o povaze národa, o době a o 

hereckém prostředí, který má ráz autentičnosti. 65 

Část svých vzpomínek věnuje Václav M. Havel svému bratru 

Milošovi.66 Snaží se ho zbavit nařčení z kolaborace, přesto působí 

jeho memoáry seriózním dojmem. Přínosné je, že otiskuje i 

několik dokumentů, týkajících se činnosti Miloše Havla za války. I 

Otakar Vávra se snaží v obsáhlých pamětech "Podivný život 

režiséra" obhájit své protektorátní působení. V jeho memoárech ale 

spíše objevíme pasáže inspirované vzpomínkami jeho kolegů, než 

autentické zážitky. Takové přebírání myšlenek a tvrzení z jedněch 

pamětí do druhých je poměrně častýmjevem.67 

Nezřídka se můžeme setkat i s tím, že autoři nepřijemné 

období prostě přejdou mlčením. To je příklad třeba Zdeňka 

Štěpánka či Jaroslava Marvana. Vladimír Just si všiml, že 

64 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, 1. vydání, Praha 1991 
65 Mandlová, Adina: Dneska se tomu už jen směj u, 1. vydání, Praha 1990 
66 Havel, Václav, M.: Mé vzpomínky, 1. vydání, Praha 1993 
67 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996 
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ožehavým a tabuizovaným tématům se na rozdíl od nich práce 

českých herců, kteří žili v emigraci, nevyhýbají. 

Při kritickém posuzování výpovědí je třeba vzít v úvahu, zda 

autor píše o někom jiném, či o sobě samém, jaký časový odstup ho 

dělí od událostí, jak byl do popisovaných událostí osobně 

zainteresován a jak se jeho vzpomínky liší od toho, co vypověděl 

těsně po osvobození a co skutečně v průběhu okupace činil (pokud 

je to doložitelné). Můžeme například zjistit, že se výpovědi 

v pamětech Adiny Mandlové liší od těch těsně poválečných 

minimálně. V případě Otakara Vávry či Lídy Baarové je tomu 

právě naopak. 

Josef Škvorecký si kladl otázku čemu a komu věřit, když 

člověk u toho nebyl a memoárová i historická literatura, zejména o 

filmovém a divadelním světě v nejtemnějším období naší moderní 

historie je velice chudá. Zdůraznil, že hledat pravdu o lidech od 

filmu a divadla, a především o herečkách, které odjakživa byly 

tradičním terčem zlých jazyků, je záležitost mimořádně obtížná. I 

Jára Kohout či Ljuba Hermanová se zmiňují o tom, že se 

v memoárové literatuře objevuje řada pomluv, jimiž si pamětníci 

vyřizují účty se svými kolegy. Přese všechno považuji použití 

memoárů v mojí práci za mimořádně důležité. Jelikož se nejedná o 

záležitosti statisticky spočitatelné či známé z jiných zdrojů, ale o 

lidské konání a reflexi aktérů a svědků tehdejších událostí, mají 

zde paměti nezastupitelné místo nejen jako prostředek k dokreslení 

atmosféry, ale jako jeden za základních pramenů pro poznání 

zkoumané problematiky. 

Je zajímavé, že v oblasti memoárové literatury je rakouská 

produkce o poznání chudší. Opřít jsem se mohl především o 

paměti režiséra Gézy von Cziffry a herců Paula Horbigera a Hanse 

Thimiga. 68 

68 Cziffra, Géza von: Ungelogen. Erinnerungen an mein Jehrhundert, Berlin 
1988, Cziffra, Géza von: Es war eine rauschede Ballnacht, Frankfurt am Main, 
1987, Horbiger, Paul: leh hab fůr euch gespielt, Berl in, 1979 a Thimig, Hans: 
Neugirig wie ich bin, Wien 1983 
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V disertační práci bylo využito co nejširší spektrum 

dobového denního tisku, časopisů a odborných filmových 

periodik, které jsou dostupné především v Národním filmovém 

archívu. V diplomové práci mi jako jeden ze základních pramenů 

sloužil dobový denní tisk, časopisy a odborná filmová periodika. 

Neopomenutelným pramenem JSOU Havelkovy ročenky o 

filmovém hospodářství. 

Práce s archívními prameny byla obtížná. Archívy v České 

republice zdržují badatele nesmyslně zdlouhavým systémem 

žádostí a povolení ke studiu. Jelikož bylo na konci války velké 

množství dokumentů o protektorátní kinematografii zničeno, je 

obtížné systematicky zpracovávat jakoukoli problematiku týkající 

se filmu ve sledovaném období. Nejpříznivější podmínky má 

badatel v Archívu ministerstva vnitra, kde jsou uloženy protokoly 

výpovědí filmových pracovníků těsně po válce. Jelikož jde ale 

právě "jen" o výpovědi, je s nimi třeba pracovat obezřetně a 

konfrontovat je i s jiným materiálem. Některá (třebaže zajímavá) 

svědectví, nepodložené dalšími důkazy, jsem v práci vzhledem 

k jejich problematické věrohodnosti nepoužil. Ve Vojenském 

historickém archívu jsem studoval zprávy českého odboje pro 

londýnský exil. Některé z nich se zmiňují i o českých filmařích. 

Několik materiálů týkajících se filmu To byl český muzikant je 

uloženo v Státním okresním archívu v Kolíně. Ve Státním 

ústředním archívu jsem pracoval s mnoha fondy, které byly 

přístupné. Zde musí badatel procházet velké množství kartonů a 

složek, než vůbec narazí na nějakou zajímavou informaci o 

protektorátním filmu. Několik závažných dokumentů jsem objevil 

především ve fondech Úřadu říšského protektora a ve fondu 

Prezídia ministerské rady. Ve fondech ÚŘP ale úplně chybějí spisy 

filmového referátu kulturně politického oddělení. K vůli konzervaci 

je znemožněn přístup k většině osobních fondů i k fondu 

Ministerstva obchodu, průmyslu a živností. 
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V Národním filmovém archívu je práce ještě obtížnější. 

Vzhledem k tomu, že zde fondy nejsou zpracovány, nejsou 

badatelé kjejich studiu často vůbec připouštěni. Nakonec se mi 

podařilo seznámit se asi s polovinou kartonů z neuspořádaného 

fondu Pragfilm, kde jsem nalezl sice málo relevantních 

dokumentů, ale přesto JSOU pro tuto práci vzhledem kjejich 

prvotnímu zveřejnění přínosem. 

S největšími obtížemi jsem se setkal v Archívu Hlavního 

města Prahy. Zde mi trvalo půldruhého roku posílání žádostí, než 

jsem vůbec mohl nahlédnout do závěrečných protokolů z fondu 36, 

v nichž byly zdůvodněny rozsudky, případně zproštění viny, nad 

některými filmovými pracovníky. Nebylo mi ale umožněno si tyto 

spisy, obsahující důkazy o činnosti filmařů podezřelých 

z kolaborace, prostudovat. Zdůvodnění bylo takové, že jsou ve 

spisech obsaženy "citlivé údaje" podle zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů. Zde je citlivý osobní údaj definován jako 

"údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v politických stranách či 

hnutích nebo v odborových či zaměstnaneckých organizacích, 

náboženství a filosofickém přesvědčení, trestné činnosti, 

zdravotním stavu a sexuální orientaci". Vzhledem k tomu, že zde 

není časové omezení, znamenalo by to, že kdyby každý postupoval 

doslovně podle tohoto zákona, bylo by znemožněno většině 

badatelů jakékoliv studium. 

Z objektivních důvodů jsem nepracoval s celým fondem 

Pragfilmu a s fondem Českomoravského filmového ústředí 

v Národním filmovém archívu, s některými spisy fondu Malého 

retribučního dekretu v Archívu Hlavního města Prahy, s několika 

osobními fondy ve Státním ústředním archivu. Pro moji práci to 

ale není ztráta nijak významná. Tou je spíše skutečnost, že se 

většina hlavně cenzurních spisů, týkajících se protektorátního 

filmu, nedochovala. 

Za vůbec nejdůležitější pramen považuji protektorátní filmy 

samotné, jichž jsem shlédl celkem 59. 
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Vzhledem k uvedeným pracím považuji za důležité zmínit to, 

co zůstalo v odborné literatuře doposud nepovšimnuto či jen letmo 

zmíněno a čemu jsem se mimo jiné věnoval v této disertační práci. 

Pokusil jsem se zdůraznit skutečnou roli a význam filmu a kina ve 

sledovaném období. Pomíjeným fenoménem je úloha uměleckého 

útvaru, jakým je hraný film, v rámci nacistické propagandy, stejně 

jako únikovost řady z těchto českých i rakouských filmů, která sice 

zmiňována bývá, ale spíše v souvislosti s obrannými tendencemi 

než jako součást propagačních záměrů. Jedním z cílů práce je proto 

zachytit tuto vícelomnou funkci hraného filmu. Sociální status 

českých filmových pracovníků byl doposud opomíjen úplně, stejně 

jako podrobnější studie kolaborace filmařů. V této souvislosti by 

moje práce mohla přinést nové pohledy především na osobnosti 

Lídy Baarové, Miloše Havla a Františka Čápa. Propaganda v 

českém hraném filmu je další málo známou kapitolou. Téměř 

úplně nepovšimnuta zůstává činnost Pragfilmu a české filmové 

kritiky v období okupace, čemuž jsem se věnoval v souvislosti 

s kolaborací českých filmových pracovníků. Tato témata by ale 

zasloužila obsáhlejší studie. Ohlasy tisku na národní filmy, stejně 

jako konkrétní důkazy o chování diváků v biografech přináším až 

v této práci. Emigraci českých filmařů té doby se doposud 

nevěnovala podrobněji jediná studie. Podobné je to i s přípravami 

znárodnění českého filmu. V tom všem může být moje práce 

přínosem. 

Jejím hlavním cílem bylo ale zkoumat fenomén kolaborace a 

rezistentních postojů v oblasti českého hraného filmu za okupace a 

na základě archívních výzkumů a důkladného využití memoárové 

literatury podat ucelený obraz dění na tomto specifickém kulturním 

poli v nesmírně těžkém období, kdy mohlo mít jednání jednotlivce 

i kolektivu fatální důsledky. 
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Za laskavou pomoc bych chtěl poděkovat Prof. PhDr. Janu 

Kuklíkovi, CSc., vedoucímu mojí práce. Za cenné připomínky 

děkuji PhDr. Petru Bednaříkovi, Ph.D. z Katedry mediálních studií 

FSV UK a Prof. Gernotu Heissovi z Universitat Wien. PhDr. Ivanu 

Klimešovi z Katedry filmové vědy FF UK děkuji za pomoc při 

získávání videozáznamů filmů z protektorátního období. 
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II. PROPAGANDA, FIKCE A ÚTĚK Z REALITY 

Film ve společnosti první poloviny 20. století 

V první polovině 20. století hrál film nezastupitelnou roli. Byl 

nedílnou součástí masové kultury, jejíž rozvoj je spojen právě s 

minulým stoletím. Brzy po svém vzniku si podrobil téměř celý svět 

a stal se jedním z nejcharakterističtějších rysů novodobé zábavy a 

kultury. Kinematografie je průmysl i umění. Z kulturního, 

ideologického i ekonomického hlediska je "dokonalým zrcadlem 

masové civilizace 20. století" .69 

Nástup filmu zapříčinily dvě zásadní skutečnosti. Jednak 

samotný vynález kinematografu a rychlost technického rozvoje, na 

němž film do jisté míry závisí, a také velmi příhodná situace na 

přelomu století, kdy společnost díky industrializaci změnila způsob 

života. Především široké městské lidové masy začaly disponovat 

volným časem, který bylo třeba nějakým způsobem vyplnit. A 

právě v této situaci přichází film jako téměř výsadní šiřitel masové 

zábavy. Pro rychle rostoucí městské vrstvy, které ztratily vlastní 

kulturu, aniž dosáhly přístupu ke kultuře elity, představuje vlastně 

prostředek fantaskního úniku do jiného prostředí sociálního, 

zeměpisného, historického i kulturního. Převládajícím posláním 

filmu je tedy v pravém slova smyslu lidová zábava. 

Je třeba upozornit, že ve sledovaném období "uspokojoval film 

obrovskou poptávku střední a nižší společenské třídy obyvatelstva. 

Teprve v padesátých a šedesátých letech odvedla televize značnou 

část filmových diváků - zvláště celé rodinné publikum."70 Vrchol 

slávy dosáhl ve čtyřicátých letech, kdy návštěvnost ve Spojených 

státech dostoupila na 90 miliónů týdně. "Konec třicátých a 

čtyřicátá léta představují zlatá léta filmu. Když však začaly být ve 

stále větším množství stále dostupnější alternativy k filmu a jejich 

69 Filippi-Codaccioni, A.-M. a kol.: Dějiny 20. století, Praha 1994, s. 131 
70 McQuai1, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 1999, s.37 
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popularita rostla, jejich vliv na návštěvnost kin byl téměř 

katastrofální." 71 

Ve Spojených státech připadalo v roce 193 8 na jednu 

domácnost 2.52 návštěvy kina za týden. V roce 1942 2.33 a v roce 

1946 to bylo ještě 2.34 návštěvy na domácnost za týden. V roce 

1986 to bylo 0.23 návštěvy za týden. 72 

Kino tehdy "utvářelo mnohem víc, než kterákoli jiná síla 

názory, vkus, jazyk, módu, způsob chování a dokonce i fyzický 

vzhled veřejnosti ... ", píše Erwin Panofski 73
. Bylo to umožněno 

jednak nebývalým rozšířením Qednu kopii mohly shlédnout tisíce 

lidí), jednak působivostí audiovizuálního sdělení, čímž se stává 

jazyk filmu mnohem sugestivnější a naléhavější a zároveň přitom 

nevyžaduje po divácích probuzení obrazotvornosti jako třeba 

literatura. Film dlouho nebyl za umění vůbec považován, ale 

dokázal jako oblíbená forma zábavy vyjít širokému nenáročnému 

publiku vstříc. Jako oddechové umění se film podřizoval logice 

masové produkce. Nákladnost filmů a perspektiva zisku, který 

umožňovalo jen přijetí početným publikem, vysvětlovaly, proč se 

organizoval do velkých produkčních a distribučních společností. 

Režiséři byli nuceni natáčet standardizované filmy a posilovali tak 

proces zmasovění kultury. Film se přesto prosadil jako "sedmé 

umění". 74 Diváci si vybírali, za co zaplatí, a pod tímto zorným 

úhlem si producenti vybírali, co budou natáčet. I McQuail soudí, 

že film "podléhá vnějším vlivům snadněji než jiná média a může 

se stát terčem tlaků směřujících ke konformismu, protože v sázce 

je zpravidla hodně peněz". 75 Podle De Fleura se stal film "hlavním 

71 DeFieur, Melvin- Ballová-Rokeachová, Sandra J.: Teorie masové 
komunikace, Praha 1996, s. 93 
72 DeFleur, Melvin- Ballová-Rokeachová, Sandra J.: Teorie masové 
komunikace, Praha 1996, s. 94 
73 Panofski, Erwin: Studia zhistorii sztuki, Warszawa 1963, s.363 
74 Filippi-Codaccioni, A.-M. a kol.: Dějiny 20. století, Praha 1994, s. 131 
75 McQuail, c.d., s.37 
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komunikačním médiem určeným hlavně pro zábavu, nikoli pro 

oslavování a poučování". 76 

Ve 20. století vedly vynálezy kinematografie, zvukového 

záznamu, televize a dalších elektronických médií k tomu, že se 

informace - mezilidská sdělení stala masovou záležitostí a vznikla 

tak specifická masová kultura77
. Záhy si možnosti filmu uvědomili 

i lidé v politice, pro které bylo ovládání mas klíčovým momentem. 

Nebyl to jen Lenin, kdo považoval film za "nejdůležitější umění". 

Filmová propaganda se brzy stala nedílnou součástí 

kinematografie. 

Film se mohl stát ideálním nástrojem manipulace s lidmi. 

Nepřevychovával sice člověka, ale poukazoval na některou z cest, 

při jejíž volbě mohl každého do jisté míry ovlivňovat. Samozřejmě 

působily i jiné sugesce, a proto nelze film a jeho působení izolovat 

od dalších motivů jednání. 

"Film jako masové umění odráží a ovlivňuje kolektivní 

způsoby myšlení. Konkuruje románu jako zrcadlu společnosti, 

vyjadřuje pocity a problémy vlastní každé zemi a každé epoše. 

Stává se velmi rychle šiřitelem ideologií a zakládá přetrvávající 

tradice angažovaného filmu." 78 Film se změnil v mocný nástroj 

propagandy v ideově politických bojích mezi dvěma válkami. V 

SSSR se dali filmaři do služeb budování socialismu a pak do 

služeb ruského vlastenectví. Existoval rovněž v liberálních 

demokraciích (Renoir natáčel filmy na objednávku pro Lidovou 

frontu) a svého zenitu dosáhl logicky za druhé světové války. 

Podle McQaila se v dějinách filmu vyskytují tři významné 

momenty. Jedním z nich je právě jeho využití k propagandě, 

zvláště pokud jde o celonárodní či celospolečenské zájmy. "Toto 

použití filmu staví na jeho širokém dosahu, předpokládaném 

76 DeFleur, Melvin- Ballová-Rokeachová, Sandra, J: Teorie masové 
komunikace, Praha 1996, s. 77 
77 O specifikách, vzniku a charakteru masové kultury pojednává práce Michalek, 
Boleslaw: Film- umění ve vývoji, Praha 1981 
78 Filippi-Codaccioni, A.-M. a kol.: Dějiny 20. století, Praha 1994, s. 131 
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realismu, emocionálním dopadu a oblibě. V literatuře se 

kombinování výchovných sdělení se zábavou uplatňovalo již 

dávno, film do celé věci vnesl nový prvek díky své schopnosti 

oslovit velké množství lidí a bez ztráty věrohodnosti manipulovat 

se zdánlivou skutečností fotografických sdělení." 79 

K filmu patří neodmyslitelně kino jako prostor ke 

komunikaci mezi filmem a divákem a mezi diváky samotnými, kde 

se vytváří určitá soudržnost a jednota. Kinosál se tak stává 

činitelem společenské integrace. Otázkou zůstává, zda je pro tento 

jev významnější vzájemné porozumění v sále, či útěk od 

skutečnosti, který znamená izolaci od ostatních jedinců. 

Kino se stalo tradiční formou rodinné zábavy. "Některá byla 

tak luxusně vyzdobena, že se téměř zdálo, že jsou to chrámy pro 

uctívání nových bohů a bohyň stříbrného plátna. Tyto hvězdy byly 

předmětem zbožňování miliónů prodavaček a dělníků." 80 S tar 

systém se v šířil ve Spojených státech od počátku 30. let a záhy 

zdomácněl i v Evropě. Průměrný filmový divák je z kin zvyklý na 

určité stereotypy a to, zda přijme pozitivně některé nové formy 

sdělování, byt' by vycházely ze společenského kontextu, je vždy 

nejisté, což je v souvislosti s touto prací nezanedbatelný aspekt. 

Hloubka a trvalost stop, které v divácích zanechá film, závisí 

na mnoha okolnostech. Nejde jen o kvalitu filmového díla, ale také 

o to, do jaké míry dokáže vyjít publiku vstříc a uspokojit jeho 

potřeby. Divák v kině hledal zábavu, informace, již zmíněný útěk z 

reality a s tím související pocit podvědomé seberealizace, kdy se 

například ztotožňuje s filmovým hrdinou81
• 

79 McQuail, c.d., s. 37 

80 DeFleur, Melvin - Ballová-Rokeachová, Sandara: Teorie masové komunikace, 
Praha 1996, s.91 
81 Michalek, Boleslaw: Film- umění ve vývoji, Praha 1981, s.109-138 
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Podoby propagandy 

" V nás samých jsou nedostatky, bez nichž by totalitní propaganda 

"kd vl l" "82 nz y neme a v zv. 

Záměrné a cílené rozšiřování vybraných pravdivých či 

nepravdivých informací bylo známo už ve starověku, ať se jednalo 

o propagandu v armádě či o propagandu sloužící nejrůznějším 

politickým cílům. Pojem "propaganda" je odvozen od názvu 

církevní organizace ze 17. století, která se měla zabývat šířením 

víry - Sacra congregatia de propaganda fide. 

Francouzský historik Filippi-Codaccioni definuje propagandu 

v moderním smyslu slova jako "psychologické působení na masy 

s ideologicko-politickými cíli". 83 Každá moc musí od časů 

demokratizace společnosti používat přesvědčovacích technik pro 

lidový souhlas, potřebný pro její legitimizaci. Techniky 

propagandy byly zdokonaleny kombinací a diverzifikací masových 

médií: k zvukovým prostředkům, které udělaly ze síly slova 

privilegovaného šiřitele propagandy, se připojili šiřitelé vizuální. 

To je důležité, protože propaganda působí více na citovou stránku 

než na intelekt. Její šíření souvisí i s rozvojem masové kultury, 

která zasahuje současně velmi široké publikum a "pomáhá mezi 

lidovými masami šířit propagandu či usnadňuje pronikání 

vládnoucí ideologie prostřednictvím brakových produktů."84 

Propaganda má mnoho podob a její funkci nelze zužovat na 

čistě politickou snahu o získání moci, protože prostupuje celou 

řadu společenských činností. Kromě politické se můžeme 

rozlišovat propagandu ekonomickou, kde se jedná především o 

prodej zboží či důvěru v určitý ekonomický systém, vojenskou, 

kde jde předevčím o demoralizaci nepřítele či podporu morálky 

82 Jaspars, Kari: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, Mtinchen 
1958,s.l65 

83 Filippi-Codaccioni, A.-M. a kol.: Dějiny 20. století, Praha 1994, s. 284 
84 tamtéž, s. 185 
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obyvatelstva, diplomatickou, která má za úkol získávat spojence, 

didaktická, což je většinou výchova recipientů k určitému názoru, 

ideologickou, která se snaží šířit jisté systémy idejí či určitou víru, 

a eskapistickou, která má odvádět pozornost od politických či 

sociálních problémů. 85 

Propaganda často usiluje o změnu světového názoru a vždy 

se snaží vytvářet žádoucí celospolečenské vědomí a takové vzory 

jednání, které zaručují zásadní shodu činností jednotlivců, skupin, 

organizací s cíly určité strany, státu, instituce či sociálního hnutí. 86 

Zejména v totalitních režimech byla propaganda jedním z hlavních 

pilířů státu. Filozofka Hannah Arendtová píše, že síla totalitarismu 

samého může přitahovat toliko lůzu a elitu. Masy je třeba získat 

právě propagandou. 87 "Propaganda Je jedním, a možná 

nejdůležitějším nástrojem totalitarismu ve styku s netotalitním 

světem, teror je naopak vlastní podstatou jeho formy vlády." 88 

Typickými vlastnostmi propagandy JSOU pohrdání fakty, 

neomylnost, zdánlivá vědeckost tvrzení a likvidace vymyšlených 

spiknutí. Pro totalitní státy je velice důležitý absolutní vliv na 

méda, která mají uniformovat individua a přizpůsobit je cílům 

vládnoucího režimu. Toho dosáhnou obratnou mediální politikou, 

což je obecně jednání, které je orientované na prosazení hodnot a 

cílů v oblasti veřejné komunikace. 89 Mediální politika 

demokratických států je zaměřena na publicistikou rozrůzněnost, 

svobodné vyjadřování mínění, a zaručuje neomezenou výměnu 

informací. Totalitní státy se naopak pokoušejí přesně těmto jevům 

zabránit. Neexistuje pluralismus ani politický, ani názorový, žádná 

mediální konkurence a žádná veřejná opozice vůči státu. Cílem je 

ovládnutí každého občana, z velké části právě prostřednictvím 

médií. Proto nacisté už od uchopení moci kladli zvláštní důraz na 

to, aby získali veřejné mínění na svou stranu. 

85 Thomson, Oliver: Mass Persuasion in History, Edimburgh I 977 
86 Gebhart, Jan: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. 
století, in: Historie a vojenství 1/2000, s. 5 
87 Arendtová, Hannah: Původ totalitarismu, Praha I 996, s. 473 
88 Arendtová, c. d., s. 476 
89 Noelle-Neumann- Schulz (ed.): Publizistik, Frankfurt am Ma in I 97 I, s. 76 

32 



Důležité je uvědomit si, že v ve třicátých letech i během 

Druhé světové války byla stále akceptována tzv. teorie zázračné 

střely. To znamená, že všichni lidé reagují na určité mediální 

sdělení téměř stejně a že má mediální sdělení, poprřípadě 

propaganda obrovský vliv. Už v období První světové války 

vzrostl velice význam sdělovacích prostředků, od nichž se 

předpokládalo, že dokáží velmi snadno, okamžitě a stejným 

způsobem ovlivnit příjemce v souladu se záměrem komunikátora. 

Přestože už po První světové válce začaly probíhat výzkumy médií 

a jejich publika a začalo se rozlišovat mezi jeho jednotlivými typy, 

teorie selektivního vlivu a další teorie o slabším účinku médií 

nabyly vrchu až po roce 1945, čehož plyne, že nacistická 

propaganda věřila téměř bezvýhradně ve velice silný vliv 

propagandy. Ve Spojených státech podobný způsob uvažování 

podpořila obrovská panika, kterou vyvolalo odvysílání rozhlasové 

inscenace románu G. H. Wellse Válka světů v roce 1939, kterou 

režíroval Orson Welles natolik sugestivně, že posluchači uvěřili 

zprávám o napadení Země Marťany a desetitisíce z nich uprchly 

z domovů. 

Za Druhé světové války se stala propaganda mimořádně 

důležitou složkou politiky všech zúčastněných. "Pro všechny 

strany bylo zcela běžnou praxí vzájemné monitorování 

rozhlasového vysílání, vyhodnocování denního tisku, filmového 

zpravodajství apod. Na základě jejich analýzy a za současného 

sledování reakcí veřejnosti pak hodnotily vliv jak vlastní, tak 

protivníkovy propagandy a vyvíjely kontrapropagandu. O 

dominantní postavení na evropském kontinentě dlouhodobě 

usilovala nacistická propaganda. "90 Propagandu totiž nevyužívala 

jen vládnoucí moc, ale i odboj. Úkolem kontrapropagandy bylo 

vyvracet protichůdné propagandistické koncepty. 91 

90 Milotová, Jaroslava: Organizace nacistické propagandy a její působení v 
Protektorátu Čechy a Morava, in Historie a vojenství 112000, s. 87 
91 Gebhart, Jan: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. 
století, in: Historie a vojenství 1/2000, s. 3-13 
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S propagandou úzce souvisí fenomén útěku mas z reality, 

který je podle Arendtové "odsudkem světa, v němž musejí žít a 

v němž nemohou existovat, neboť jeho nejvyšším pánem se stala 

nahodilost".92 Svět propagandy je vymyšleným světem, který nemá 

se skutečností nic společného, třebaže je tak nezřídka kdy 

prezentován, a vychází vstříc lidem, kteří toužící po fikci a útěku 

do neproblematického světa, v němž se orientují lépe než ve světě 

skutečném. Asi nejúčinnější fikcí nacistické propagandy byl příběh 

o židovském světovém spiknutí. 

Fikcí je propaganda sama o sobě a fiktivní je rovněž 

bezstarostný svět zábavných pořadů, písní a filmů, který umožňuje 

odpočinout si od propagandistické masáže, učinit ji snesitelnější a 

podstatně "vylepšit" realitu. Například v Německu v prvních letech 

po převzetí moci nacisty se v rozhlase hrály především angažované 

písně a pochody, ale od poloviny třicátých let je nahrazovaly písně 

a pořady se zábavnou funkcí. Na jedné straně tu bylo zpravodajství 

a ideologické projevy, na straně druhé pořady s nacismem na první 

pohled naprosto nespojitelné jako například "Veselé sobotní 

odpoledne", které umožňovaly útěk do apolitické ulity vlastního 

soukromí. 93 Dokonce sama euforie a sympatie Němců k 

nacistickému režimu byla propagandou z části pouze inscenovaná. 

Proto je posuzování jejího reálného vlivu na veřejnost je nezbytné 

rozlišovat mezi tím, co tato propaganda vydávala za skutečnost a 

co realitou opravdu bylo. 

92 Arendtová, c. d., s. 487 
93 Heimann, Dieter: NS-Rundfunk am Beispiel des Westdeutschen Rundfunks, 
in: Lerg, Winfried- Steininger, Rolf: Rundfunk und Politik 1923-1973, Berlin 
1975, s. 170 
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Nacistická propaganda a filmová propaganda 

"Jaké je štěstí pro vládu, když lidé nemyslí. Myšlení musí existovat 

jen při udělování a plnění rozkazů. Kdyby tomu bylo jinak, lidská 

společnost by nemohla přežít," prohlásil Adolf Hitler. 94 

Hitler byl o nezbytnosti propagandy pro získávání a 

udržování podpory nacismu přesvědčen už v letech 1907-1913, 

kdy žil ve Vídni a mohl se inspirovat tehdejšími představiteli 

rakouské politiky. Vídeňský starosta Kari Lueger dokázal svým 

populismem a antiintelektualismem strhnout masy prostého lidu, 

především střední stav a ženskou část populace. Nacionalista 

Georg Schonenrer ho fascinoval zápalem pro velkoněmeckou 

myšlenku a další extrémně pravicoví politici jako například K. H. 

Wolf oplývali vynikajícím řečnickým talentem.95 Hitler viděl, že je 

třeba zabránit rozepřím, kvůli nimž byl rakouský nacionalistický 

tábor oslabován. Stejně tak tušil, že se musí obklopit oddanými 

spolupracovníky, kteří budou schopni jeho přání bezezbytku 

realizovat. Jeho základní tezí o náplni propagandy je prohlášení 

v knize Mein Kampf: "Národ má ve své většině natolik feminální 

charakter, že jeho myšlení a konání je určováno víc citovým 

vnímáním než střízlivou úvahou." 96 Nacismus nemohl totiž 

nabídnout racionálně zdůvodněný program a navíc v té době 

převažovaly teorie davové psychologie, jejíž teoretici jako 

například Gustav le Bon tvrdili, že v mase se jedinec i se svými 

názory naprosto rozplyne a s davem pak lze dokonale manipulovat. 

Hitler si byl vědom, že je třeba posluchače zahltit radikálními 

názory, jejich neustálým opakováním s důrazem na jednoduchost a 

kvantitu, aby se posluchač nebyl schopen vyznat v tom, co je 

pravdivé a co nikoliv. Ze všech emocí byla podle Hitlera 

nejdůležitější nenávist k nepříteli. Proto nebylo možné protivníka 

zesměšňovat, ale vylíčit v takových barvách, aby se vůči němu 

94 Pickler, Hans: Hitlers Tischgesprache im Ftihrerhauptquartier 1941-1942, 2. 
vyd., Stuttgart 1965, s. 159 
95 Schorske, C.E.: Vídeň na přelomu století, Brno 2000, s. 114nn 
96 Hitler, Adolf: Mein Kampf, Praha 2000, s. 133 
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vystupňovala právě nenávist, případně aby jeho obraz vyvolával 

strach. 

Nejschopnějšího spolupracovníka na poli propagandy našel 

Hitler v Josephu Goebbelsovi, který se v roce 1930 stal šéfem 

propagandy NSDAP. Hitler sice považoval propagandu za 

naprosto nezbytnou, ale toliko dočasnou záležitost: "S ohledem na 

očištění veřejného života se vláda zasadí o masivní kampaň 

k ozdravení morálky národa. Celý výchovný systém, divadlo, 

kinematografie, literatura, tisk i rozhlas budou v tomto směru 

maximálně využity. ,.n Až dojde k převychování národa, nebude již 

propagandy zapotřebí. Goebbels souhlasil s masivním nasazením 

všech prostředků, nikoliv ovšem dočasně, ale neustále, aby byl 

udržován zápal pro německou věc, tj. pro stmelení národa, a aby 

byla se zájmy státu nepřetržitě a dokonale koordinována politická 

vůle národa. 

Goebbels vůbec pojal propagandu především jako prostředek 

k výchově národa. "Je to vlastně velké umění: vychovávat, aniž 

objekt vůbec zpozoruje, že je vychováván .... nejlepší propaganda 

je ta, která působí tak nepozorovaně, že celý veřejný život nemáte 

ani tušení, že zde něco takového vůbec je."98 

"Ve srovnání s dalšími uměleckými útvary účinkuje film 

díky svým vlastnostem působit primárně na zrak a pocity, nikoliv 

na intelekt, psychologicky a propagandisticky zvláště naléhavě a 

důsledně. Ovlivňuje nejen mínění kruhů znalců umění, ale oslovuje 

široké masy. Dosahuje přitom společenského účinu, který může 

být často silnější než škola či církev, dokonce než knihy, tisk nebo 

rozhlas.'m 

Ve 20. století vedly vynálezy kinematografie, zvukového 

záznamu, televize a dalších elektronických médií k tomu, že se 

mezilidská sdělení (informace) stala masovou záležitostí a vznikla 

97 Volkischer Beobachter, 23.3.1933, s. I 
98 Goebbelsova řeč v Říšské filmové komoře v roce 1941, in: Lei ser, c.d., s. 112 
99 Fritz Hippler: Betrachtungen zum Filmschaffen, Berl in 1943, s. I 
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tak specifická masová kultura 100 
• Záhy si možnosti filmu 

uvědomili i lidé v politice, pro které bylo ovládání mas klíčovým 

momentem, a filmová propaganda se stala nedílnou součástí 

kinematografie. Film se mohl podle propagandistů stát ideálním 

nástrojem manipulace s lidmi. Nelze říci, že měl člověka přímo 

převychovávat, ale mohl poukazovat na některou z cest, při jejíž 

volbě mohl každého do jisté míry ovlivňovat. Na jedince 

samozřejmě působily i jiné momenty, a proto nelze film a jeho vliv 

izolovat od dalších motivů jednání. 

Film se změnil v mocný nástroj propagandy v ideově 

politických bojích mezi světovými válkami a svého zenitu dosáhl 

za Druhé světové války. Podle teoretika médií Denise McQaila je 

využití filmu k propagandě založeno na jeho širokém dosahu, 

předpokládaném realismu, emocionálním dopadu a oblibě. "Film 

do celé věci vnesl nový prvek díky své schopnosti oslovit velké 

množství lidí a bez ztráty věrohodnosti manipulovat se zdánlivou 

skutečností fotografických sdělení." 101 Více méně skryté 

ideologické a propagandistické prvky se vyskytují i v mnoha 

populárních zábavných filmech, dokonce i v politicky svobodných 

společnostech. Tato skutečnost je odrazem působení několika sil: 

vědomé snahy o záměrné řízení společnosti nebo společenskou 

kontrolu (social control), neuvědomělého osvojení populistických 

či konzervativních hodnot a snahy přilákat masovou pozornost. 

McQuail oponuje tvrzení Melvina De Fleura o apolitičnosti filmu: 

"Přestože v dějinách filmu převládá zábavní funkce, filmy často 

vykazují didakticko-propagandistické tendence." 102 De Fleur tvrdí, 

že film vždy představoval způsob zábavy. "Nikdy nehrál důležitou 

roli v ovlivňování politické orientace, morálního vzestupu, sociální 

zodpovědnosti nebo kulturního zlepšení. Obecně řečeno, film vždy 

spíš sledoval vkus a postoje veřejnosti, než aby je vedl. Zkušenost 

s válkou otevřela v myslích některých lidí představy o nových 

100 Michalek, Boleslaw: Film -umění ve vývoji, Praha 1981, s. 11nn 
101 McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace, Praha 1999, s. 37 
102 McQuail, c. d., s. 37 
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možnostech a tématech, jež mohl film jako médium přesvědčování 

zpracovat. Ve skutečnosti se film jako zábavní médium nikdy 

nestal konzistentním prostředkem pro politické nebo společenské 

komentáře." 103 

Pravdu má DeFleur v tom, že ačkoli se film příležitostně 

zabývá politicky a sociálně důležitými tématy, bývají jen zřídka 

užívána pro otevřenou obhajobu politických ideologií. 104 Většinou 

jsou totiž tato sdělení skryta. Otevřená propaganda vždy náležela 

spíše tisku, rozhlasu, případně filmovým týdeníkům. V každém 

případě měl film ve sledovaném období spolu s rozhlasem 

v ovlivňování veřejnosti výsostné postavení, a byl proto v kulturní 

oblasti středem zájmu jak nacistů, tak domácích tvůrců. 

"Proniknutí filmu do nejširších lidových vrstev činí jej 

nutně nejúčinnějším kulturním činitelem a právě jako takovému 

měla by mu být se shora uvedených důvodů věnována úzkostlivá 

péče. Právě tak v politické výchově lidu hraje film neméně 

důležitou úlohu. Je nejúčinnějším propagačním prostředkem, 

daleko účinnějším než mluvené slovo nebo divadelní projev. Jeho 

ryze filmové možnosti činí jej téměř fascinujícím a hypnotisujícím 

elementem, který nikdy nezklamal ve svém účinu. Je třeba jen 

náležitě vytěžiti z jeho možností vše, co skýtá. A toho všeho lze 

dosíci jen filmem, vyšlým z rukou nadaného a filmově cítícího 

režiséra a jeho spolupracovníků," píše v září 1939 o tomto médiu 

jeden z přispěvatelů fašistické Vlajky. 105 

Předpoklady pro rozvoj propagandistických tendencí ve 

filmu se v největší míře vytvářely za První světové války a poté v 

Sovětském svazu, například Křižník Potěmkin (1925) či Deset dní, 

které otřásly světem (1927) Sergeje Ejzenštejna, teprve později v 

Německu. Filmaři Výmarské republiky spojovali ve svých filmech 

nacionální a historizující prvky, kde byl důraz kladen především na 

103 DeFieur, Melvin - Ballová-Rokeachová, Sandra: Teorie masové komunikace, 
Praha 1996, s. 92 

104 tamtéž, s. 77 

105 e.feš: O filmu se dvou hledisek, Vlajka, r. IX, č. 76, 19. 9. 1939, s. 6 

38 



osobnost vládce jako vůdce národa a význam války v německých 

dějinách. Příznačnými jevy těchto filmů jsou důraz na silnou vůli 

velkých postav dějin, jíž se má obyčejný člověk podřídit, a 

vyzdvihování pruských ctností: poslušnosti a disciplinovanosti. 106 

Už v 19. století propadla historismu takřka celá německá 

společnost. Historická argumentace vrchovatě naplňovala 

vlasteneckou propagandu v době napoleonských válek, německý 

romantismus se k historii obracel neustále a historickými fakty 

argumentovali všichni, kteří toužili sjednotit německý národ do 

jediného státu. 

Mezi zdroje národní hrdosti patřily starogermánské ságy, boj 

germánských kmenů proti Římanům, činy panovníků středověké 

německé říše, vytvoření pruského státu a samozřejmě boj proti 

Napoleonovi. 107 K těmto historickým remm1scencím se 

připojovaly i fantaskní představy o předurčeném poslání 

německého národa v Evropě. 

Historickou tematiku nemohl pominout am německý film. 

Od vzniku německé kinematografie si tvůrci volili události 

z nejslavnějších období německých dějin. Ve dvacátých a 

počátkem třicátých let se objevila řada více či méně kvalitních 

filmů: Fritz Lang natočil Nibelungy (1923-24), Arsen von Cserépy 

vytvořil najednou hned čtyři díla o Friedrichovi II., která se 

souhrnně nazývala Fridericus Rex, Gustav Ucicky natočil snímek 

Flétnový koncert v Sanssouci (1930). V téže době vznikla řada 

filmů o napoleonských válkách jako například Maršál Vorwdrts 

(1932) Heinze Paula. 

Brzy po uchopení moci, dne ll. března 1933, ustavil Hitler 

Ministerstvo lidové osvěty a propagandy. Hlava tohoto úřadu byla 

zodpovědná za film, stejně jako za všechny ostatní kulturní aktivity 

ve Třetí říši. Význam filmu jako nástroje, který může ovlivňovat 

široké masy mohl Goebbels plně docenit, když se stal v březnu 

106 Rak, Jiří: Historická tematika v kinematografii Třetí říše, in Iluminace 5, 
1993, č. I, s. 7 
107 tamtéž 
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1933 říšským ministrem pro národní osvětu a propagandu. Již při 

své první řeči po jmenováni ministrem propagandy nenechal 

Goebbels nikoho na pochybách o dalším směřování německé 

kinematografie: "Umění je svobodné a umění má svobodné zůstat, 

ovšem musí si přivyknout na jisté normy." 108 Zmínil se o síle 

bolševické propagandy, z níž nacističtí propagandisté vydatně 

čerpali. O Ejzenštejnově filmu Křižník Potěmkin (1925) ministr 

propagandy prohlásil: "Je to úžasně dobře udělaný film, jeden 

z těch, který ukazuje jedinečné filmařské mistrovství. ( ... ) Je to 

film, který by mohl k bolševikům přivést kohokoliv bez pevného 

ideologického přesvědčení. To znamená, že umělecké dílo může 

velice dobře vyhovovat politickým požadavkům, a že může být 

sdělován s úspěchem dokonce i ten nejodpornější postoj, pokud je 

vyjádřen skrze médium, které má vynikající uměleckou kvalitu." 109 

Goebbels povýšil ve svých proslovech propagandu z pouhého 

nástroje na tvořivé umění. Zavrhoval pouhou válečnou moc, 

protože se jí nikdy nepodaří podmanit duši člověka. Trvale podle 

něj získá srdce lidu jen propaganda, utvářející materiál světa jako 

modelářskou hlínu, která je sama o sobě bez vlastní iniciativy. Při 

získávání srdcí bylo nutno vyřadit rozum a zaútočit přímo na city. 

Goebbels se nechal inspirovat příkladem Sovětského svazu a 

hodlal dát natočit řadu propagandistických velkofilmů. Ministr byl 

vůbec nadšen sovětskou filmovou tvorbou, a naopak opovrhoval 

produkcí Hollywoodu. Hlavním důvodem byl jeho nepříčetný 

antisemitismus. "Naprostý děs. Židovský kýč. Člověk neviděl 

téměř nic jiného než Izraelity," hodnotil svůj první shlédnutý 

hollywoodský snímek. 110 První propagandistický snímek NSDAP 

vznikl v roce 1929 a jmenoval se Boj o Berlín. Od té doby už celé 

vedení NSDAP uvažovalo o filmu jako o mimořádně důležitém 

prostředku propagandy. 111 

108 Albrecht, Gerd: Nationalsozialistische Filmpolitik, Stuttgart 1969, s. 441 
109 Leiser, Erwin: Nazi cine ma, London 1974, s. 1 O 
110 Gobbels, Joseph: Deník, 27.4. 1928, in: Irving, David: Goebbels, Praha 1998, 
s. 737 
111 Zeman, Pavel: Film, stát a politika, in: Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 68 
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Joseph Goebbels vytkl za cíl německé kultury uměleckými 

prostředky upevňovat nacionálně-socialistický režim doma a 

propagovat ho v zahraničí. Osobně zasahoval do všech stupňů 

filmové výroby, některé filmy podle tvrzení svého životopisce 

Davida lrvinga dokonce osobně sestříhal. Dohlížel na sestřih 

dokumentu o stranickém shromáždění ve Sportovním paláci v září 

1928, film Boj o Berlín (1929) dokonce spolurežíroval. 112 

V deníkovém záznamu z 1 O. října 1928 se zmiňuje o tom, jak 

v Bemau režíruje davové scény, v nichž účinkuje tři sta příslušníků 

SA. Významně se za rok podílel i na realizaci dalšího nacistického 

filmu S berlínskými SA do Norimberku. 113 

I kdyby Goebbels své zásluhy o realizaci zmíněných filmů 

zveličoval, je nesporné, že měl na říšskou kinematografii obrovský 

vliv. Kontroloval ministerstvo, které povolovalo natáčení každého 

filmu, po jeho natočení rozhodovalo, zda bude veřejně promítán, 

v případě důležitých filmů vybíralo herce, určovalo finanční 

prostředky pro natáčení a přidělovalo predikáty politicky a 

umělecky hodnotným dílům. Goebbels zasahoval přímo či 

prostřednictvím říšského dramaturga, což byl státní úředník, jehož 

úkolem bylo prověřovat scénáře. Režisér Veit Harlan popsal 

Goebbelse jako naprosto všemocného člověka, režírujícího každý 

film v říši od samého počátku, takže režisér sám vlastně nebyl za 

obsah svého díla odpovědný. Naopak Wolfgang Liebeneiner tvrdil, 

že bylo možné ministrovu dohledu vzdorovat, a dokonce sabotovat 

jednoznačně politické projekty. Ministrovy instrukce bylo prý 

možno nejednou obejít. 114 

Goebbelsovou zásluhou patřil film v Třetí říši 

k nejpreferovanějším oborům ministerstva propagandy, které samo 

112 Irving, David: Goebbels, Praha 1998, s. 400. Ač je John Irving vzhledem ke 
svým problematickým publikacím a postupům autor dost nevěrohodný, 

v případě některých tvrzení, jež se týkají vztahu Goebbelse ke kinematografii, 
ho považuji za směrodatného. 
113 Irving, c. d., s. 120 
114 Leiser, c. d., s. 15 
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mělo privilegované postavení v rámci vlády. 115 Ministerstvo 

propagandy se během let rozrostlo na monstrózní kolos, který měl 

přes tisíc zaměstnanců a patnáct oddělení. 116 Každý den měl šéf 

nacistické propagandy poradu s vedoucími oddělení, na níž jim 

sděloval svá přání a úkoly, jež mají splnit, hned poté následovala 

další schůze, tentokrát se zástupci ostatních ministerstev, která 

měla s ministerstvem propagandy bezpodmínečně koordinovat 

svou činnost. 117 Úkolem státní a stranické propagandy se stala 

permanentní mobilizace mas, jež by pomohla překonat dopady 

vnitropolitických krizí, jimiž nacistický režim v předválečném 

období i během Druhé světové války procházel. "Ačkoliv Hitler při 

zřizování ministerstva propagandy a lidové osvěty důrazně 

požadoval provádět velkorysou propagační a osvětovou práci, aby 

nedošlo k politické letargii, byla pro německou společnost 

charakteristická spíše apatie. K té přispívala mimo jiné i únava z 

přemíry propagandy. Kromě toho navenek projevovaný souhlas 

byl často motivován strachem z možné represe.'d 18 To si Goebbels 

uvědomoval, proto měly pro nacistickou propagandu velký 

význam gestapo a složky SD, které sledovaly nálady ve společnosti 

a jejichž zprávy byly běžně využívány jako podklady pro obsahové 

zaměření propagandy v říši i na okupovaných územích. 

115 Benešová - Štábla: Obraz člověka v české kinematografii, Praha 1969, s. 
185n 
116 Rabenalt, Arthur Maria: Joseph Goebbels und der Grossdeutsche Film, Berlin 
1985 
117 Irving, c. d., s. 444 
118 Milotová, Jaroslava: Organizace nacistické propagandy a její působení v 
Protektorátu Čechy a Morava, in Historie a vojenství 1/2000, s. 88 

42 



Propagandistický aparát a německá kinematografie 

V září 1933 zřídil Joseph Goebbels Říšskou filmovou komoru, 

v níž musel být každý, kdo pracoval v německé kinematografii. 

Její členové museli mít správný původ a nezávadné politické 

smýšlení. 119 

Goebbels byl ministrem propagandy, šéfem 

propagandistického aparátu NSDAP i prezidentem filmové 

komory. Soustředil tak ve svých rukou úplnou moc nad německou 

kinematografií. Zavedl cenzuru, vydal potřebné zákony pro 

promítání, výrobu a distribuci filmů a zakázal uměleckou kritiku 

(Kunstkritik). Tu měly nahradit kulturní úvahy 

(Kunstbetrachtungen). "Z těchto důvodů jsem nabyl přesvědčení, 

že umělecká kritika v Německu v žádném případě nepřispívá 

rozvoji umění. Dějiny umění všech národů prokázaly, že nikdy nic 

špatného neudrželo přes 30, 40 či 50 let, a že nikdy v takovém 

časovém horizontu mc velkého nezůstalo nepovšimnuto. 

Diletantismus se stejně jako neumění vyřídí sám od sebe.'d 20 

Jak již bylo řečeno, po uchopení moci se nacisté snažili 

sjednotit filmové podnikání v Německu a dostat ho pod svou 

kontrolu. Goebbels zřídil na svém ministerstvu filmové oddělení, 

jež mělo dozor nad filmovou výrobou. Už během první poloviny 

roku 1933 byly filmové podniky zbaveny židovských pracovníků. 

V roce 1934 byl zřízen Úřad říšského filmového dramaturga a říše 

začala přebírat jednotlivé filmové společnosti. Celý proces byl 

dovršen v lednu 1942 založením firmy UF A-Film, jež sdružovala 

všechny německé produkční společnosti - Bavaria-Filmkunst, 

Berlin-Film, Deutsche Zeichenfilm, Mars-Film, Prag-Film, Terra

Filmkunst a Wien-Film. 121 Vedení bylo svěřeno pověřenci pro 

německé filmové hospodářství Maxi Winklerovi. Dohled nad 

119 Schrenk, Helene: Die Produktion der Wien Film 1939-1945, disertační práce, 
Vídeň 1984, s. 17 
120 Albrecht, c. d., s. 458 
121 Zeman, Pavel: Film, stát a politika, in: Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 69 
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filmovou produkcí vykonával říšský filmový intendant Fritz 

Hippler, což byl po Goebbelsovi druhý nejdůležitější muž 

filmového průmyslu. Jako Říšský filmový intendant měl na starost 

dohled nad všemi scénáři. Sám se o film zajímal jako teoretik i 

praktik. Napsal knihu "Úvahy o filmování" a vyrobil 

propagandistický antisemitský pseudodokument Věčný Žid (1940), 

ukazující život v polských ghettech. 

Třetí z otců jednotné říšské kinematografie Max Winkler 

pracoval od roku 1920 pro všechny vlády, kdy získával pro stát 

většinové podíly v tiskárnách a vydavatelstvích. Podniky, které se 

dostaly do finančních potíží, okamžitě kupoval pro stát, respektive 

pro NSDAP. "Získal 2120 titulů novin ve 1473 vydavatelstvích a 

pro stát zajistil tiskový monopol." 122 Od třicátých let se věnoval 

získávání půjčoven, výroben a ateliérů pro stát v Německu a 

Rakousku. V letech 1936 a 1937 došlo v německé kinematografii 

ke krizi a velké filmové společnosti se dostaly do finančních obtíží. 

Goebbels toho využil a pověřil Maxe Winklera získáním 

soukromých společností. Funkci říšského pověřence pro německý 

filmový průmysl zastával od roku 1937. Společnost Cautio 

Treuhand GmbH, jejímž byl Winkler jediným majitelem, se stala 

většinovým vlastníkem všech německých filmových podniků. 

Podíly ve filmových společnostech nakupoval z prostředků říše. 

Cautio dostávalo 3 % ze zisku každé firmy. Do roku 1941 získala 

Winklerova společnost všechny důležité filmové společnosti v 

Německu a Rakousku (Wien-Film, Ostmarkische Filmtheater 

Betriebs, Tobis Sascha Film Verleih). 123 Některé kinematografické 

podniky vlastnila sama strana NSDAP. Například Deutsche 

Filmherstellungs- und Verwertungsgesellschaft GmbH (DFG). 

Přes úplné sjednocení filmového průmyslu v říši uvádí Erwin 

Leiser některé filmy, které nekonvenují oficiální linii říšské 

filmové propagandy. Například Romanze in Moll (1943), Grosse 

122 Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie 1938- 1942, Praha 2003, s. 34 
123 Becker, Wolfgang: Film und Herrschaft, Berlín 1973, s. 138nn 
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Freiheit Nr. 7 (1944) a Unter den Briicken (1945), všechny od 

režiséra Helmuta Kautnera, protože v nich autoři upřednostňují 

práva a nezávislost individua před slepým podléháním uniformitě a 

disciplíně. Ve filmu Haralda Brauna Nora (1944) není žena 

v žádném případě obětavým rodinným typem, který se podřizuje 

dominantnímu muži, jak to vyžadovala nacistická propaganda. 124 

Na druhou stranu se zde objevují nesympatické židovské typy, což 

říšské propagandě nesporně vyhovovalo. 

Přes všechny proklamace byla patrná degradace filmového 

umění na státem řízený průmyslový obor. Propagandisticky 

významné filmy byly nejprve promítány různým cílovým 

skupinám, jejichž reakce byly směrodatné pro nasazení toho 

kterého filmu, případně pro další střih. Nejdůležitější roli 

přikládalo nacisitcké vedení mladým divákům. 125 Výroba filmů 

jednoznačně podléhala zájmům státu, o umělecké svobodě se dá 

hovořit jen velmi těžko. 

Propaganda v týdenících a v dokumentárních filmech 

Přímou propagandistickou funkci v německé kinematografii měly 

týdenníky a celovečerní dokumenty. Od září 1939 byla 

monopolním výrobcem všech německých týdeníků firma UF A -

Tonwoche (od roku 1940 Die deutsche Wochenschau). 

V předválečné německé propagandě bylo Československo 

líčeno jako naprosto nemohoucí stát, který postrádá právo na svou 

existenci. Navíc údajně sloužilo jako "letadlová loď bolševismu". 

Propaganda vytvářela obraz Československa, podle něhož byla na 

jeho území zjištěna nejen sovětská letiště, ale také odhalena 

přítomnost důstojníků Rudé armády a tajné sovětské policie. Celá 

kampaň trvala od roku 193 5 do února v roce 193 7. Poté se 

německá propaganda soustředila na podporu sudetoněmeckých 

124 Leiser, c. d., s. 16 
125 Sedlic, Wolfgang: Der Film als Ftihrungsmittel im Dritten Reich, die 
Strategie der NS-Filmpropaganda und ihr Einsatz in Wien 1938-1945, 
dissertační práce Universitat Wien, Wien 1988, s. 46 
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požadavků, kterou zpočátku poněkud brzdil nejednoznačný pohled 

Berlína na Konráda Henleina. "Zatímco stranický tisk a rozhlas se 

mohl rozběsnit naplno, ve filmových týdenících se Goebbels 

podobných eskapád stále ještě zdržoval. Činil tak s ohledem na 

postoj Britů, ochotných k jednání." V období Mnichova se 

německé týdeníky nezmiňovaly v podstatě o ničen jiném, než o 

československé problematice. 126 

Za pouhé dva týdny po vstupu německých vojsk do Prahy 

představila DFV třicetiminutový film Osudový obrat 

(Schicksalswende ). "Stalo se tak se záměrem podat členům 

nacistické strany i obyvatelstvu shrnující obraz politicko-vojenské 

akce, směřující k rozbití Československa, a "morálně" ji 

ospravedlnit. Film ... vznikal pod značným časovým tlakem, je v 

každém ohledu relativně skromný." 127 Československé 

problematice se v letech 1938 a 1939 věnovaly i další dokumenty -

Eger, eine alte deutsche Stadt (1938), Einmarsch in Sudetenland 

(1938), Sudetenland kehrt heim (1938), Jahre der Entscheidung 

(1939), Sieg uber Versailles (1939). Šablona byla stále stejná: osud 

českých zemí se naplňuje toliko prostřednictvím Němců. Za 

příklad mohla posloužit města jako Cheb či Praha, která měla 

údajně jasně německou tvář. Češi zde utlačují Němce a Slováky, 

jsou agresivní a neskutečně militantní, místní Židé štvou český 

národ do války a zároveň zde probíhá rychlá bolševizace. 

Československo se tak stalo ohniskem válečného nebezpečí, 

protože zde vládne fanatický duch husitství. 

DFG vyrobila postupně sérii filmů, líčících teritoriální 

expanzi Třetí říše: zmíněný Osudový obrat (1939) ospravedlňoval 

rozbití Československého státu, Polské tažení (1940) líčilo 

okolnosti německého vpádu do Polska, Vítězství na západě (1941) 

popisovalo německé tažení do západní Evropy a antisemitský 

126 Doležel, Stephan: Antičeská propaganda Třetí říše v letech I 938- I 939, in: 
Historie a vojenství 112000, s. 72nn 
127 tamtéž, s. 78 

46 



pseudodokument Věčný Žid (1940), v němž byly využívány 

především snímky z polských ghett. 

Přímou válečnou propagandu představovaly jednak týdeníky, 

jednak jejich kompilace jako třeba Blesková válka na Západě 

(1940) a potom celovečerní filmy o válečných taženích jako 

například Křest ohněm (1940) a zmíněný snímek Vítězství na 

Západě (1941). 

Po roce 1939 se začal v říši na týdeníky klást ještě větší 

důraz. Namísto hraných scén se měly omezit pouze na skutečné 

záběry, aby působily co nejvěrněji, a propaganda neustále 

zdůrazňovala nebezpečí poslání filmových zpravodajů, kteří 

natáčeli v první linii. Aby byl zvýrazněn realismus záběrů, veřejně 

se uváděly ztráty na životech válečných kameramanů, což byla 

naprostá výjimka, protože vlastní ztráty v poli jinak německá 

propaganda důsledně zamlčovala. Ve skutečnosti si s takto 

natočenou "pravdou" střihač poradil vždy podle požadavků 

ministerstva propagandy. Od května 1940 byla celková délka 

promítaných týdeníků prodloužena z původních dvaceti na čtyřicet 

minut, což mělo působit stejně jako neustálé opakování 

propagandistických hesel. Od vypuknutí války se také zvětšila 

snaha promítat týdeníky co nejdříve, aby mohli působit co 

nejautentičtějším dojmem a byly co nejvíce synchronizovány 

s rozhlasovým zpravodajstvím. Proto se začaly dopravovat letecky. 

Německá propaganda se nemohla odvolávat na racionální 

chápání svých pravd obecenstvem tak, jak tomu bylo 

v demokratických státech, ale musela naopak potlačovat snahy o 

pochopení - proto se v propagandistických filmech objevoval 

nadbytek triků, který měl především učinit na diváka dojem, místo 

úplných informací náznaky, či dokonce jejich absence, úplné 

vytržení z kontextu a místo zpravodajství se díky šikovnému 

skloubení komentáře, hudby a obrazu používala "přepychová 

orchestrace k ovlivnění mas". 128 

128 Kracauer, Siegfried: Dějiny německého filmu. Od Caligariho k Hitlerovi, 
Praha 1958, s. 213 
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K vyvolání požadovaných emocí se používaly triky jako 

například maximální zkrácení průběhu akce. To znamená, že po 

jejím ohlášení se po pár záběrech vyhlašoval vítězný výsledek, 

takže sestřih budil dojem hladkého bleskového provedení operace 

a jednoznačné převahy německé armády. Podobně se používalo i 

map k zobrazování zabraných území či rasistických přirovnávání 

karikujících detailů černošských tváří s ušlechtilým výrazem 

německých vojáků. Všechny týdeníky a střihové dokumentární 

filmy po roce 1939 slouží jako oslava německé armády a Hitlerova 

vojenského génia. Neobjevuje se tu v podstatě žádná politika a 

strana je naprosto upozaděna. Válečnické ctnosti Němců byly 

v době bojů pro propagandu mnohem důležitější než jakékoliv 

politické proklamace. 

Týdeníky mají společný jeden významný rys s hranými 

filmy. V drtivé většině se odehrávají v zemi nikoho. Na tomto 

imaginárním území, maximálně velice vágně lokalizovaném, 

německá armáda dobývá jedno vítězství za druhým. Divák jednak 

neměl dostat skutečné informace z důvodu vojanského utajení 

taktiky a operací, jednak nešlo v žádném případě o informování, 

ale jen o stereotypní opakování náznaků, jimž se měl jednoduše 

poddat bez nároku na podrobné zpravodajství. Pouhá tvrzení místo 

zdůvodněných faktů umožňovala divákům či posluchačům, aby si 

chybějící údaje doplnili sami podle svého uvážení. 

V centru pozornosti týdeníků stál vedle vývoje na frontě především 

klut osobnosti. Týdeník měl přiblížit svět Vůdce a jeho nejbližší 

okolí všem příslušníkům německého národa a zpodobnit ho jako 

ztělesnění říšské myšlenky. Dokumntární filmy byly stejně jako 

týdeníky prostředky přímé propagandy. Místo krátký šotů se ale 

jejich autoři soustředili na jedno hlavní téma, které pojednali o 

poznání zevrubněji. Takové filmy měli jednak představit vlastnímu 

lidu božské poslání Hitlera, sílu nacistického hnutí a 

neporazitelnost německé armády a jednak měly zastršit cizí státy. 

48 



Všechny nacistické válečné filmy představují pomocí 

falšování aktuálních událostí říši jako dynamickou sílu, která 

v obranné válce vítězí nad zlými západními mocnostmi, jejichž 

jediným cílem je zničení Německa. "Válka a následné vítězství 

nejsou jen náhodnými událostmi, ale naplněním historického 

poslání." 129 

Po celou dobu promítání týdeníku či válečného filmu si divák 

nemohl oddychnout. Události se na něj valily jedna za druhou, 

jedno vítězství stíhalo druhé, jen aby si objekt propagandy nemohl 

odpočinout a začít o nic neříkajícím sledu obrazů přemýšlet. 

Žádoucí odpočinek nastal až po skončení týdeníku, kdy mohl být 

promítnut hraný film, kvůli němuž divák do kina přišel. 

Týdeníky v samotném protektorátu ale nemívaly 

předpokládaný účinek, o čemž svědčí i jedna ze zpráv českého 

odboje pro londýnský exil: "Před každým filmem promítán je silně 

propagační journal německé armády - Tyto journaly rozjitřují 

českou duši a velmi účinně podporují rozmach protiněmeckého 

myšlení." 130 

Tvůrci českého týdeníku Aktualita neměli příliš šancí 

věnovat se ožehavým politickým tématům. Česká redakce mohla 

natáčet nepolitické události z protektorátu. O natáčení a způsobu 

zpracování protektorátních a říšských politických snímků 

rozhodoval Úřad říšského protektora. 

Vzniklo i několik dokumentárních filmů, které otevřeně 

sloužily nacistické propagandě. Většinou se jednalo o oslavné 

snímky z akcí aktivistických mládežnických organizací. Uveďme 

například I. letní tábor ČNST Vlajka (1941 ), Na okraj nové doby 

(1941 ), Nová mládež, nové cile (1943) a Nový život mládeže 

(1944). Další dokumenty zobrazovaly pracovní nasazení mládeže: 

Chlapci v modrém (1943) nebo Tři sestry (1944). Většina 

129 Kracauer, Siegfried: Dějiny německého filmu. Od Caligariho k Hitlerovi, 
Praha 1958, s. 222 
130 • 

SUA, 1-50/4, k. 183. Celý rok 1941, zprávy z domova. 
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dokumentárních filmů se ale věnovala kulturním památkám 

českých zemí, návodům jak nejlépe přežít komplikace, které 

přinášela válka a populárně vědeckým tématům. 131 

Hrané propagandistické filmy a úloha hraného filmu v Říši 

Vysloveně propagandistické snímky tvoří pouze zlomek z 

množství všech hraných filmů. Tyto filmy spoluvytvářely mýtus 

vůdců, ještě více než za Výmarské republiky zdůrazňovaly úlohu 

silné osobnosti a organizovaných mas, aktualizovaly dějiny a 

zaváděly jednoduché černobílé vidění světa. Bylo natočeno několik 

filmů o Friedrichovi II., Bismarckovi, hrdinné obraně německého 

národa před nepřítelem a také filmy s antisemitským zaměřením, o 

' hv ' vtv ' ' 132 mc z se Jes e zm1mm. 

Za důležité motivy považoval Goebbels neustálé opakování 

nejúčinnějších argumentů a jednoznačnost sdělení, aby lidé 

nemohli pochybovat o věrohodnosti děje 133 . 

Vysloveně propagandistické hrané filmy či dlouhometrážní 

dokumenty tvořily relativně malou část produkce, a proto mohli 

pracovat filmoví pracovníci volněji než v jiných oborech. Během 

dvanácti let existence Třetí říše bylo uvedeno 1094 hraných 

filmů. 134 Podle Gerda Albrechta je z nich jen 153 explicitně 

propagandistických, cožb je asi jedna sedmina produkce. 135 

Důležitá kritéria pro posuzování propagandističnosti filmu jsou 

ohlasy tisku, udělené predikáty a vyjádření úřadů a především 

samotného Goebbelse. V roce 1933 bylo natočeno ll otevřeně 

propagandistických filmů, o rok později už 19. V roce 1939 15, 

v roce 1940 13, o rok později 24, roku 1942 13, 1943 užjen 6, za 

rok jen 5 a v roce 1945 jediný. Pseudoskutečnost těchto filmů je 

131 Navrátil, Antonín: Cesty k pravdě či lži. 70 let československého 
dokumentárního filmu, 2. vydání, Praha 2002, s. I08nn 
132 Nejdůležitější německé nacistické propagandistické filmy viz Příloha I4. 
133 Irving, c. d., s. 452n 
134 Bauer, Alfred: Deutscher Spielfilm Almanach 1929-1950, Berl in I 965 
135 Albrecht, c. d., I 05nn 
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založena na jasné stereotypizaci. Tyto stereotypy měly být přitom 

publikem akceptovány jako naprosto realistické. "Ve filmu je 

nutné mnohem víc než v divadle, aby divák věděl, koho má 

milovat a koho nenávidět," píše říšský filmový intendant Ftitz 

Hippler. 136 Hlavními nepřáteli "velkých Němců" byli Židé, 

komunisté, jako například ve třech filmech z roku 1933 SA-Mann 

Brand (rež. Franz Seitz), Hitlerjunge Quex (rež. Hans Steinhoff) a 

Hans Westmar (rež. Franz Wenzler) a Britové jako třeba ve filmu 

Maxe Kimmicha Mein Leben fiir lreland z roku 1941). 137 Kromě 

těchto tří kategorií filmů o nepřátelích jsou důležité i ty, které 

propagují Vůdcovský princip a obětavost při plnění povinností. 

Propagandistické filmy měly pro stranu vysokou hodnotu, 

proto byli na jejich výrobu angažováni nejlepší němečtí režiséři 

(pokud neemigrovali). "To, že Hitlerově straně po uchopení moci v 

lednu 1933 padl do rukou jeden z propagandistických nástrojů 

právě se rozvíjející zvukový film se stále vzrůstající sugestivní 

silou, bylo pro demokratické Německo stejně nešťastnou okolností 

jako skutečnost, že se do služeb nacistického režimu dalo mnoho 

vynikajících představitelů nového filmového umění...'d 38 

Zpočátku se nacisté věnovali velkým propagandistickým 

filmům jako SS-Mann Brandl, Hitlerjunge Quex či Hans Westmar. 

Tyto filmy sloužily k propagaci NSDAP a jejich vůdců. Nízká 

umělecká kvalita a nezájem o takto prvoplánově předkládanou 

propagandu nutily Goebbelse změnit taktiku. Uvedl, že přímá 

propaganda "patří na schůze a do ulic (pokud jde o film, mají 

podobnou úlohu pouze týdeníky) a od hraného filmu požadoval 

umělecká díla naplněná nacionálně socialistickou tendencí". 139 

136 Hippler, c. d .. , s. 92 
137 Sedlic, Wolfgang: Der Film als Fiihrungsmittel im Dritten Reich, die 
Strategie der NS-Filmpropaganda und ihr Einsatz in Wien 1938-1945, 
dissertační práce Universitat Wien, Wien 1988. s. 95nn 

138 Doležel, Stephan: Antičeská propaganda Třetí říše v letech 1938-1939, in: 
Historie a vojenství 1/2000, s. 67 
139 Zeman, Pavel: Film, stát a politika, in: Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 70 
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Důležitou součástí ideologie nacistického hnutí se stal 

historismus a často se objevoval i v jeho filmové propagandě. Již 

zmíněné historické filmy zobrazovaly velká témata německých 

dějin. Pruský stát byl vnímán jako sjednotitel celého Německa, 

oslavování velikosti a vůle některých historických osobností mělo 

odkazovat na vůdcovský princip v nacistické politice a germánská 

b I b ' ' k dv ' I ' 140 rasa y a zo razovana J a o na razena a vyvo ena. 

I mezi historickými snímky v období nacistické vlády musela 

stát na prvním místě postava krále Friedricha II, jejíž vůdcovské 

schopnosti a vojevůdcovskou intuici opěvovali režiséři stejně jako 

to dělal fašistický tisk s osobou Adolfa Hitlera. Carl Froelich 

natočil film Leuthenský chorál (1933) o skvělém vítězství pruské 

armády u Leuthenu, Hans Steinhoff film Starý a mladý král (1935) 

o mládí velkého panovníka, Johanes Meyer snímek Fridericus 

(1936) o síle pruských zbraní a nejvelkolepějšího úspěchu dosáhl 

Veit Harlan s filmem Veliký král (1942), v němž byl Friedrich 

Veliký ukázán jako naprostý génius. 

Další propagandistické filmy se zaměřovaly na popis činů 

německé armády a na její vítězství, která byla interpretována jako 

naplnění historického poslání německého národa. 141 Zemřít pro 

Německo znamenalo největší poctu například ve filmu Hans 

Westmar, v němž se vypráví o nacistickém mučedníkovi Horstu 

Wesselovi, po jehož smrti srovnává řečník na konci filmu poprvé 

smrt za Německo se smrtí za vůdce. Hitlerjunge Quex pojednává o 

mladíkovi zabitém komunisty, který umírá s písní o hrdinném boji 

za Hitlera na rtech. 

Vrcholem chvály vůdce německého národa je film Leni 

Riefenstahlové Triumf vůle (1935), v němž je Hitler líčen jako 

mesiáš. Po tomto díle už nebylo třeba natočit jediný film o 

Hitlerovi. Byl ukázán tak, jak si přál, aby ho masy německého lidu 

viděly. Žádný herec nebyl nikdy požádán, aby hrál Hitlera. 

140 Rak, Jiří: Historická tematika v kinematografii Třetí říše, in Iluminace 5, 
1993, č. I, s. 7nn 
141 Kracauer, c. d., s. 213 
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Nejlepší herec byl Hitler a zcela určitě si nepřál, aby mu někdo po 

výkonu v Triumfu vůle kazil image. 142 

Významným tématem propagandistických filmů byl 

antisemitismus. "Jsem osobně přesvědčen, že Židé JSOU 

mezinárodní infekcí a že budou vést s civilizovanými národy boj 

do té doby, než je ovládnou. Podkopou jejich kulturu a vše ostatní, 

co drží stát pohromadě, a budou ohryzávat i její ekonomiku, dokud 

bude v držení přesvědčených nacionalistů," prohlašoval ministr 

Goebbels. 143 První protižidovské filmy z roku 1939 Robert und 

Bertram od Hanse Zerletta a Leinen aus Ireland od Heinze Helbiga 

zpodobňovaly s komediálním nádechem Židy jako směšné 

karikatury. V roce 1940 byly natočeny na přímý ministrův popud 

nejvýznamnější a nejbrutálnější antisemitské filmy: Rothschildové 

od Ericha Waschnecka, Žid Siiss od Veita Harlana a 

pseudodokumentární Věčný Žid od Fritze Hipplera. Všechny filmy 

měly zobrazovat Židy takové, jací opravdu jsou. Manipulace a 

zkreslování faktů neměly být ani v nejmenším patrné. Dne 26. 

dubna 1940 Goebbels oznámil, že v novinové kampani provázející 

antisemitské filmy nemá být jejich antisemitismus zmiňován. 

Diváci měli věřit, že vše, co vidí, je pravda, nikoliv propaganda. 144 

V Židu Siissovi vytvořil Harlan prototyp opovrženíhodného Žida

kriminálníka, přičemž se mělo zdát, že se jedná o věrný přepis 

události z první poloviny 18. století, která končila vypovězením 

Židů z Wtirttembergu. Harlan ve filmu ukázal, že všichni Židé jsou 

stejní - proradní a vypočítaví. Za různými maskami se skrývá 

jedna a tatáž tvář, což zdůraznil i tím, že všechny Židy kromě 

titulní role hrál ve filmu jediný herec. Všem příslušníkům SS bylo 

nařízeno shlédnout film předtím než byly posláni do akcí proti 

ZV 'dO 145 
1 um. 

142 Leiser, c. d., s. 29 
143 Irving, c. d., s. 399 
144 tamtéž, s. 76 
145 Leiser, c. d., s. 84 
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Věčný Žid Fritze Hipplera je snímek využívající velice často 

prostřihů z různých dokumentů i hraných filmů a fotomontáže. Za 

bedlivého Goebbelsova dohledu vzniklo "mistrovské dílo 

propagandy", v němž se střídaly dokumentární záběry 

z varšavského ghetta s částmi filmových děl natočených režiséry 

židovského původu Charlesem Chaplinem, Maxem Reinhardtem a 

Ernstem Lubitschem. 

Nejvýznamnější díla protibritské propagandy jsou filmy 

Herberta Selpina Car! Peters (1941) a Ohm Kriiger (1941) od 

Hanse Steinhoffa, který popisuje události búrských válek. Na jedné 

straně bojuje hodný a spravedlivý Ohm Kri.iger, na straně druhé 

Britové neštítící se jakýchkoliv metod. 

V neposlední řadě sloužily nacistické ideologii nejrůznější 

pocty německým mistrům. Sílu a velikost německého národa 

mohli filmaři nejlépe ukázat na příkladných životech německých 

velikánů. Všichni velcí básníci, malíři, skladatelé, vědci, 

generálové a vládci byly vlastně jen projekcemi vůdce. Hitler sám 

byl představován nejen jako největší vojenský stratég a politik, ale 

také umělec a génius. Wolfgang Liebeneiner natočil filmy 

Bismarck (1940) a Propuštění (1942) o velkém německém kancléři 

devatenáctého století, G.W.Pabst film Paracelsus (1943), o vědci, 

který předběhl svou dobu a Herbert Maisch natočil snímek 

Andreas Schliiter ( 1942) o nacisty vychvalovaném sochaři a 

architektovi. 

Česká publicistika už před válkou se znepokojením 

upozorňovala na ideologické zabarvení německých filmů: "Každá 

scéna německého filmu má dvojí smysl a ten druhý smysl, to je 

právě politická propagace nebo podpora nějakého bojového hesla. 

Mají-li diktatury svůj film, musí jej mít i demokratické systémy, 

protože jinak jim chybí zbraně k boji, jemuž jsou vystaveny. 

Německo zbrojí ve filmu, musíme zbrojit také." 146 

146 Komedie, 1. 12. 1936, s. 39 
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Druhou, mnohem větší, skupinu tvoří filmy, jejichž 

propagandistická funkce je latentní. Vedle přímé propagandy měla 

totiž neméně důležité místo propaganda nepřímá. Třetí formou 

byla čitá zábava, která měla pozitivně naladit náladu obyvatel. 

"Komerční film představoval v kinech Třetí říše velkou, státem 

podarovanou, protiváhu politických filmů." 147 Podle Albrechta 

patří do této kategorie čtyři základní skupiny filmů: snímky o 

životě umělců (cirkusových, divadelních, varietních), hudební 

filmy, komediální i dramatické snímky o soukromých konfliktech 

lidí z obyčejné (většinou ale vyšší) společnosti a filmy, které 

opěvují krásu krajiny. 

"Černá díra v dějinách každodenní kultury musí být zacpána 

a jako vynikající prostředek se k tomu hodí právě "nepolitický" 

zábavný film Třetí říše, filmy Ufy plné útunosti a pohodlí, plné 

krásných žen a nehrdinských mužů, plné maloměstských světů, 

v nicž není vůbec žádný odkaz na fašismus ve všedním životě, 

žádný hákový kříž, žádné hajlování, žádné stranické sjazdy. Jsou tu 

jen komičtí, malí, bezstarostní, láskyplní, dětsky nevinní lidičkové, 

kteří se starají jen o operetní melodie, o druhé pohlaví, 

horolezectví a dědické nároky. Jsou tu Hein Rtihmann, Willy 

Fritsch, Hans Moser a Theo Lingen, jsou tu Marika Rokk, Zarah 

Leander a Gréta Weiserová. Svět sám pro sebe, maloměstský život, 

který by si každý snil tak jako tak, i kdyby okolo něho neexistoval 

žádný fašismus. Je to ale skutečně takjednoduché?" 148 

Goebbelsovou mocnou zbraní byly nesporně týdeníky, ale zábavné 

hrané filmy nelze v žádném případě považovat za podřadné, 

přestože podle některých historiků či filmařů nenesou žádné či 

zanedbatelné propagandistické poselství. To tvrdí například režisér 

Artur Maria Rabenalt ve své knize Film in Zwielicht z počátku 

šedesátých let. 149 Ve Třetí říši ve skutečnosti neexistoval žádný 

147 Rabenalt, Arthur Maria: Film im Zwielicht, Miinchen 1958, s. 31 
148 Seesslen, Georg: Tanz den Adof Hitler. Faschismus in der popularen Kultur, 
Berlin 1994, s. 43 
149 Leiser, c. d., s. 17 
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nepolitický film. Goebbels věděl přesně, proč nemůže točit 

otevřeně politické zábavné filmy. Chtěl publikum vytrhnout 

z reality a nechat odpočinout především od záplavy klišé 

produkované nacistickou propagandou. Neobstojí ani tvrzení, že 

s ideologií spojovali řadu hraných filmů až recenzenti, kteří 

vyzdvihovali sekvence nejvíce konvenující nacistické propagandě. 

Produkce nepolitických zábavních filmů byla zprvu pro 

nacisty ryze komerční záležitost, teprve později se jejich zájem 

změnil. Takový film splňoval každému to, co v životě 

v nacistickém státě chybělo. Kromě idyly v soukrmém životě, 

v němž chyběl jakýkoliv náznak fašistické přítomnosti, to bylo 

třeba cestování či životu bezpečné dobrodružství. 

Těžiště propagandy bylo přesunuto na tisk, organizaci 

stranických sjezdů a lidových shromáždění a tím i na 

dokumentární film, kdežto hranému filmu byl ponechán poměrně 

volný prostor, protože měl vytvářet dojem "normálnosti" života, 

případně měl mít únikový charakter (nejčastěji nenáročné 

komedie). V Goebbelsově koncepci nacistické propagandy měla 

únikovost filmu významnou funkci a působila jako nepřímá 

propaganda. Ničím nerušený občanský život ve formě filmových 

komedií měl "získávat mezi lidmi kredit normality přijatelné pro 

každého průměrného občana" 150 . 

Kracauer píše, že "všechny nacistické filmy byly více či 

méně propagační- dokonce i pouhé zábavné filmy, které se zdají 

býti zcela vzdálené politice". 151 Goebbels sám prohlásil: "V 

okamžiku, kdy je propaganda uvědomovaná, je neúčinná. 

V momentě, ve kterém zůstává v pozadí jako propaganda, jako 

tendence, charakter, postoj a projevuje se jen jednáním, průběhem, 

událostmi, rozlišováním lidí, stává se v každém ohledu 

účinnější." 152 Hrací plány kin byly kontrolovány a připravovány až 

do nejmenšího detilu. Týdeník, dokument a určitý film měly vždy 

150 Benešová- Štábla: Obraz člověka v české kinematografii, Praha 1969, s. 185 
151 Kracauer, c. d., s. 211 
152 Zeman, Pavel: Film, stát a politika, in: Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 71 
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své jasně dané místo, aby účinnost programu byla co jejvětší. Lze 

mluvit doknoce o symbióze tendenčních filmů s filmy 

eskapistickými. 

Postupně začal ministr propagandy vůbec ustupovat od přímé 

propagandistické funkce v hraných filmech. Věděl, že přímá 

propaganda nikdy nedosáhne takových výsledků jako šikovně 

zaobalená ideologie, která bude lidovým masám poskytnuta 

prostřednictvím filmu. "V rozvrhu Goebbelsovy propagační 

strategie se stala filmová produkce zcela zvláštní osou, k níž byla 

soustřeďována německá intelektuální elita, která se sice nacismu 

rámcově přizpůsobovala, ale ve své podstatě byla příliš apolitická, 

než aby se bezprostředně angažovala politickou propagandou.'" 53 

Zvláštnost této osy můžeme spatřovat v tom, že těžiště přímé 

propagandy bylo přesunuto mimo ni. 

Hraný film získal poměrně volný prostor, jenž měl 

spoluutvářet kulisy bezproblémového života. Přes všechny 

proklamace o potřebě aktuálních témat se jednoznačně prosadila 

do popředí úniková lidová komedie. "Chytrý Hitlerův ministr 

velmi dobře věděl, že má-li být propaganda účinná, musí být 

odměřována ve vhodných dávkách, neboť pak jí hrozí nebezpečí 

zvrátit se v bezcenný balast, působící právě v opačném smyslu." 154 

Uvedl, že v každém uměleckém díle se mají zachovávat určité 

tendence. Ty spatřoval i ve zmíněné únikovosti. Nebezpečná byla 

podle něj hlavně netendenční díla. 155 

Jelikož strana chtěla kontrolovat naprosto všechny složky 

života, stíraly se postupně hranice mezi soukromým a veřejným 

prostorem a vše bylo podřízeno požadavkům politiky. Člověk se 

pak nemohl nijak vymknout z magického působení propagandy a 

byla mu odepřena možnost samostatného myšlení. Sféra soukromí 

se tak záměrně odlučovala od sféry politiky. "Uspávání mas, 

153 Benešová- Štábla, c. d., s. 185n 
154 tamtéž, s. 186 
155 Schrenk, c. d., s. 17 
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odvádění jejich pozornosti od mnohých politických událostí bylo 

pro vedení nacistické strany často právě tak důležité jako jejich 

politické aktivování.'d 56 

Joseph Goebbels prohlásil film za výchovný prostředek: 

"Film není pouhý prostředek zábavy, je prostředek výchovný: ti, 

kteří stojí v čele naší kinematografie, se nemají bát přiznat, že musí 

obsahovat jisté tendence, ovšemže státně ideové tendence. 

Tendence dosáhnout prosazení životních nároků našeho lidu. To se 

dá často dělat také cestou zábavy. Také zábava může mít úkol 

vybavit národ pro jeho životní boj, dát mu ve víru dramatických 

událostí povznesení, pobavení a odpočinek. To ale jen 

mimochodem! Film má především státně politickou funkci -

vychovávat národ. Tyto výchovné prostředky - skryté, nebo 

otevřené- patří do rukou státu ... " 157 Roku 1939 si pochvaloval 

"bezhlučnou metodu německé propagandy, tj. uhnízdila se 

v záhybech různých žánrů, aniž by to někdo zpozoroval". 158 Uvedl, 

že film "není uměním pro pár tisíc vzdělaných, ale uměním pro lid, 

a sice pro lid až kjeho nejprimitivnějším vrstvám. Neapeluje na 

chápání, neapeluje na rozum, nýbrž na instinkt". 159 

Goebbels od poloviny třicátých let vyzdvihoval film jako 

nový druh umění, a nikoliv jen jako pouhého zprostředkovatele 

propagandistických obsahů. Zdůrazňoval i skutečnost, že umělecká 

hodnota filmu převyšuje jeho hodnotu obchodní. Od filmových 

tvůrců požadoval "ne černobílou filmovou propagandu, ale 

umělecké filmy nesené propagandistickou tendencí v jejich 

druhém plánu a prodchnuté nacionálně socialistickým duchem, 

které se musí osvobodit od vulgární plochosti pouhé zábavy pro 

156 Scheftler, Klaus Norbert: Berlínská Ufa čili klíč jedné německé legendy, in: 
Film a doba, r. 1954, č. 5, s. 939n 
157 Albrecht, c. d., s. 468 
158 tamtéž 
159 Albrecht, c. d., s. 469 
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masy, ale nesmí při tom ztratit silnou vnitřní vazbu k lidu". 16° Film 

měl aktivizovat masy a směřovat je správným směrem a zároveň je 

uspávat a paralyzovat jejich případnou politickou aktivitu. Přitom 

Goebbels tvrdil, že "film tak nesmí uhnout před těžkostmi 

všedního dne, ztratit se v nějaké zemi snů, která leží jen v hlavách 

skutečnosti odcizených režisérů a scénáristů, ale jinak nikde na 

světě." 161 Dále prohlašoval, že "pro každou vládu je 

samozřejmostí zajistit filmu uměleckou existenci materiálními 

oběťmi, pokud nechtějí rezignovat na to, aby film ocenily a 

zařadily mezi umění". 162 

Funkce hraného filmu jako prostředku k relaxaci je poměrně 

jasná. Horší je to se skrytými tendencemi, jež takový film 

obsahoval. Je třeba se ptát, jak dalece takové obsahy tehdejší divák 

vnímal, jakou jim přikládal váhu a jak na něj působily. A zda 

vůbec měly takové metody nějaký vliv. Každopádně společenské 

komedie měly význam nejen v tom, že předkládaly idealizovanou 

(ne )realitu, ale i v tom, že zlepšovaly náladu obyvatelstva. To bylo 

přínosné pro obě strany. Goebbels v roce 1942 prohlásil, že "také 

dobrá nálada Je důležitá pro úspěšné vedení války 

(kriegswichtig)". 163 Je tedy jasné, že "zábavný film nemůže být 

v tomto kontextu považován za nepolitický". 164 

Někde uprostřed mezi propagandistickými "díly" a ryze 

únikovými snímky jsou filmy, jež se na první pohled zdají patřit do 

druhé skupiny, ale přitom v sobě obsahují latentní 

propagandistické poslání. Například film Žaluji, který obhajuje 

euthanasii, a Paracelsus, který propaguje šarlatánské lékařské 

metody. 

160 Goebbels, Joseph: Die sieben Film-Thesen, in: Film und Gesellschaft im 
Deutschland, Bredow Wilfred von- Zurek, Rolf (hrsg.), Hamburg, 1975, s. 178, 
in: Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 81-82 
161 tamtéž 
162 tamtéž 
163 Schrenk, c. d., s. 20 
164 Kracauer, c. d., s. 213 
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"Nepolitické" zábavné, komediální a dobrodružné filmy se 

nikdy v kinech nepromítaly jen tak samotné. Propracovanost 

německé propagandy se projeví právě až poté, co si uvědomíme 

náplň celého programu. Nejprve přičla na řadu "hloupá" přímá 

propaganda týdeníku a dokumentátního filmu, a teprve poté 

následnoval její promyšlenější komponent. 

"Filmové týdeníky koncipované jako prvoplánová filmová 

propaganda a na druhé straně hrané filmy pracující s jemnějšími 

propagandistickými prostředky představovaly dvě odlišné linie 

přístupu k filmové tvorbě jako jednomu z propagandistických 

nástrojů nacistické strany. Přesto se vyznačovaly jedním 

společným znakem charakteristickým neJen pro filmovou 

propagandu Třetí říše, ale i pro ostatní oblasti nacionálně 

socialistické propagandy. Úpravou skutečnosti dle představ 

nacistické ideologie vyslovující se pro totální podřízení individua 

nacionálně socialistickému politickému hnutí."165 

Německý hraný film se stal "jakýmsi ostrovem v nacistické 

propagační mašinérii, jehož příslušníci se snažili žít jako 

aristokracie ducha a nevystaveni příliš ostrému větru dopřávali si 

ilusi kultivovanosti. . . . Válka na této situaci nic nezměnila, 

naopak, význam veškeré filmové produkce vzrostl na škále 

totálního válečného nasazení za stupně pro válku důležitý ke stupni 

válku rozhodující, tedy na úroveň těžkého zbrojního průmyslu." 166 

I proto mohl český redaktor fašistické Vlajky požadovat 

novou ideovou náplň a orientaci české protektorátní 

kinematografie: "A právě dnes, kdy náš národ musí dbáti v prvé 

řadě o to, aby jako jeden z nejkulturnějších národů slovanských 

udržel krok s novodobými národoveckými ideami, kráčejícími 

vítězně Evropou, právě dnes je třeba, aby český film dovedl 

nejširším lidovým vrstvám namísto demokraticko-liberálních 

myšlenek, odumírajících dobou, podati a rozšířiti ideu novodobého 

165 Zeman, Pavel: Film, stát a politika, in: Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 77 
166 Benešová- Štábla, c. d., s. 186 
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národovectví českého se vším tím tvůrčím a mladým elánem, 

touhou po nových vítězstvích na poli práce i ducha, s onou 

nezdolnou energií vzlétnuvšího a novými konstruktivními 

myšlenkami naplněného ducha! To je dnešním úkolem českého 

filmu a- povinností!"167 

167 e.feš: O filmu se dvou hledisek, Vlajka, roč. IX, č. 76, 19. 9. 1939, s. 6 
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Politické a kulturní ovzduší v protektorátu a ve Východní 

marce 

I. Protektorát 

Před Druhou světovou válkou byla Československá republika 

politicky stabilní země, která na kulturním poli představovala 

rovnocenného partnera nejvyspělejších zemí a Praha se stala 

významným evropským kulturním centrem. Během okupace 

získaly kulturní počiny, které nezakázala cenzura, v odlišném 

kontextu jiné významy a jinou hodnotu. V kulturním životě hledali 

Češi posilu národního cítění a někdy i prostor k vyjádření svého 

protinacistického smýšlení. Jak tomu v podobných situacích bývá, 

začala kultura nahrazovat téměř neexistující politiku. A to není ani 

pro kulturní tvorbu, ani pro politiku nic pozitivního. Obyvatelé 

protektorátu byli osvobozeni od účasti na bojích a k vítězství říše 

měli přispět svou prací. Hlavním krédem většiny občanů se stal 

zájem přežít toto období s co nejmenším rizikem. 

"My vůbec žádné Čechy nechceme!" zaklínal se Adolf 

Hitler ještě v září 1938. 168 O pár týdnů později byla podepsána 

mnichovská dohoda a v březnu 1939 zlikvidováno 

druhorepublikové Československo definitivně. Už pomnichovská 

Druhá republika měla velice daleko k demokracii. Politické strany 

byly sloučeny, či dokonce zakázány, vláda realizací zmocňovacích 

zákonů v podstatě umrtvila parlament, radikálně se přitvrdila 

cenzura a zahraniční politika byla všelijaká, jen ne nezávislá. 

Kulturní ovzduší Druhé republiky se od předchozího období 

radikálně odlišovalo. Vrchu nabyly radikální katolické, 

nacionalistické, antisemitské a xenofobní směry, které se jasně 

distancovaly od předchozího demokratického a kosmopolitního 

pojetí kultury. Politické hledisko začalo mít v kulturní tvorbě a při 

168 Volkischer Beobachter, 27.9. 1938, s. 3 
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"očistě národního kulturního života" primární význam. 169 

Vyznávat se začaly nikoliv tvůrčí originalita, ale jen hodnoty 

takzvaného ryzího češství, návrat ke kořenům české kultury a 

přínos národní české věci. Tato politizace a služebnost byly pak 

velice zřetelné i v protektorátu. 

16. března 1939 byl vydán Výnos Vůdce a říšského 

kancléře o Protektorátu Čechy a Morava, v němž se praví, že 

okupace byla vynucena potřebou nastolit na území zmítaném 

národnostními konflikty klid a pořádek. Protektorát se stal územím 

Říše a jeho němečtí obyvatelé říšskými státními příslušníky. 

Ostatní obyvatelé se stali příslušníky protektorátu, který měl být 

autonomí a samosprávný. "Svá výsostná práva přináležející mu 

v rámci protektorátu vykonává v souladu s politickými, 

vojenskými a hospodářskými zájmy říše," píše se ve výnosu. 170 

Prezident musel mít důvěru Vůdce a po jeho bok byl postaven 

téměř jako neomezený vládce protektorátu říšský protektor. 

Politický život protektorátu se tak odvíjel od problematického boje 

českých vládních kruhů za zachování co nejširší autonomie, který 

často hraničil s jednoznačnou kolaborací. Autonomie se postupem 

času stávala iluzorním pojmem, protože její záruky byly jedna za 

druhou odbourávány. Hranice mezi protektorátní vládou, 

Národním souručenstvím a dalšími oficiálními organizacemi a 

odbojem podporovaným exilovou vládou se stále více vyostřovala. 

A mezi těmito dvěma póly se pohybovala většinou pasivní většina 

českého národa. Doba okupace zasáhla hluboko do vědomí všech 

jeho příslušníků. Násilné chování okupačních orgánů si vynutilo 

pocit národní jednoty, podporovaný s postupem času sílící 

perspektivou nevyhnutelné porážky nacismu. 

Nacisté považovali za konečný cíl germamzaci, čímž 

mimo jiné rozuměli zbavit české obyvatelstvo jakéhokoliv 

národního vědomí, v čemž měla hrát kultura (v užším smyslu 

169 Gebhart, Jan- Kuklík, Jan: Druhá republika, Praha 2004, s. 180 nn 
170 Brandes: Češi pod německým protektorátem, Praha 1999 
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slova) důležitou úlohu. 171 Jednoznačně nešlo jen o její roli v rámci 

přímé propagandy říšské myšlenky, ale spíše o důraz na zábavnost, 

odlehčení a snížení náročnosti. 

Původní naděje byly velice rychle zklamány. "Českou 

kulturu přenecháme jejímu osudu. Budeme pečovat pouze o 

kulturu německou. Filmové ateliéry asi koupím a možná některé 

pražské noviny. Neurath brzy přesídlí do Prahy a budeme Čechům 

vycházet hodně vstříc, pokud se ovšem budou chovat loajálně. 

Musí mít stále co ztratit," píše Goebbels ve svém deníku ještě 23. 

3. 1939. 172 V říjnu 1941 už svoje stanovisko radikálně změnil: 

"Dlouhodobě nemají Češi nejmenší právo pěstovat vlastní kulturní 

život, protože by tato svoboda byla dál jen zneužívaná ke štvaní 

proti Říši a k sabotování celé naší snahy nově vystavět Evropu." 173 

K limitujícím a regulujícím nařízením, cenzurním zásahům 

personálním čistkám došlo v oblasti divadla, hudby, filmu, 

literatury, výtvarného umění i školství. V každé oblasti se tak dělo 

specifickými prostředky, vždy ale s naprosto stejným cílem. 

Přizpůsobit výsledky a především účin kultury potřebám říše. 

Kromě toho byly různé oblasti kultury propojeny i díky tvůrcům 

samotným, kteří většinou nepůsobili například pouze jako literáti, 

ale také jako dramaturgové divadel nebo třeba scénáristé. Tito lidé 

se až na výjimky zneužití kultury bránili a snažili se, často marně, 

o udržení její kvality a nezávislosti i v nesnesitelných podmínkách 

německé okupace. Ve zúženém prostoru se věnovali tématům, 

171 O kultuře zde hovořím téměř výhradně užším smyslu slova, tj. jako o oblasti 
umění, popřípadě vzdělanosti. Kultura má jinak samozřejmě mnohem širší 
definici a představuje prostředí, v němž jedinci získávají představu o tom, jaký 
význam mají přisoudit vlastní zkušenosti. Je jakýmsi obrovským souhrnem 
návodů k interpretaci podnětů. Tyto podněty jsou v každé kultuře a každém 
kulturním okruhu představovány jako různé kódy. (Zásadní práce k definici 
kultury je Williams, Raymond: Culture and Society 1780-1950, New York 
1958) 
172 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 6, August 1938- Jun i 1939, Mtinchen 1998, 
s.296 
173 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band II, Oktober- Dezember 1941, Mtinchen 1996, s. 95n 
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která měla šanci projít cenzurou a zároveň měla dostatek síly na to, 

aby dokázala oslovit tehdejší publikum. 174 

Zesílená potřeba čtenářů a diváků mít nepřetržití kontakt s 

kulturními hodnotami, jež se stávaly zdrojem duchovní posily a 

vědomí kontinuity s národní minulostí, se projevila samozřejmě 

také v oblasti filmu. Proto se filmový výraz, určitá záměrná i 

bezděčná symbolika a divákem vytvářené asociace stávaly 

intenzivnější a umožňují spolu s reakcemi, které je doprovázejí, 

sledovat mentalitu soudobého člověka. 

II. Východní marka 

V průběhu druhé poloviny 30. let se Rakousko dostávalo do stále 

více podřízeného postavení vůči svému německému sousedovi. 

V únoru 1938 byla Schuschnigggem dokonce vyhlášena amnestie 

nacistů a vláda byla přeobsazena podle Hitlerových požadavků. 

Nacistické manifestace oslňovaly a zároveň zastrašovaly rakouské 

obyvatelstvo a situace se radikalizovala. Hitler dal konečně ll. 

března 1938 rozkaz k obsazení Rakouska. 13. března vyhlásil nový 

nacistický kancléř Seyss-Inquart zákon o připojení, který Vůdce 

podepsal ve svém oblíbeném Linci. Z Rakouska se stala Východní 

marka rozdělená na čtyři župy, což potvrdil i plebiscit z 1 O. dubna, 

v němž se pro připojení vyslovilo 99,7 % voličů. Jen 12 tisíc 

Rakušanů zaškrtlo na hlasovacím lístku o poznání menší kroužek, 

který znamenal Nein. Zpracováním rakouského veřejného mínění 

byl pověřen gauleiter Josef Brlickel, který vyrobil v celé zemi 

velkolepou, dokonale propracovanou, kampaň na podporu JA, tedy 

připojení k Říši, která byla kombinována s proklamacemi o 

hospodářské obnově země. 

Anšlus podpořila jak katolická církev, tak drtivá většina 

umělců a dokonce i socialista Karl Renner. Němci začali ihned 

174 Velice kritický pohled na protektorátní kulturu nabízí studie Červinka, 
František: Česká kultura a okupace, Praha 2002 
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odstraňovat jakékoliv znaky rakouské národní identity a pro 

rakouské Židy začaly platit norimberské zákony. Původní nadšení, 

kdy se mluvilo o osvobození Rakouska, se pomalu začalo 

vytrácet. 175 

V ohledu počátečního přijetí byl rozdíl mezi protektorátem 

a Východní markou diametrální. Postupně se ale postoje 

obyvatelstva obou územních celků sbližovali. Počáteční euforii 

Rakušanů, nikoliv ale všech, z faktické ztráty nezávislosti lze 

vysvětlit především vírou ve zlepšení materiálních podmínek, 

pokojnou cestou anšlusu i jakýmsi iracionálním očekáváním od 

nové příslušnosti v Velkoněmecké říši, které bylo tím pravdivější, 

že ho Goebbels nemohl předem stihnout zorganizovat. 

Soudí se, že ve skutečnosti bylo obyvatelstvo bývalého Rakouska 

rozpolceno do té míry, že asi čtvrtina Hitlera skutečně 

podporovala, čtvrtina byla proti a zbytek byl rozhodnut přidat se 

k vítězi. Tato indiference se poté výrazněji projevila po vypuknutí 

války a byla čím dál zřetelnější s narůstajícími hospodářskými a 

sociálními těžkostmi. Nejradikálnější příznivci Vůdce byli nacisté, 

jejichž hnutí bylo až do února 1938 zakázáno. Během několika let 

se řady NSDAP rozrostly natolik, že mělo stranický průkaz tři 

čtvrtě miliónu Rakušanů, kteří si většinou chtěli pomoci v kariéře a 

zlepšit své sociální postavení. 

Německý průmysl zcela pohltil rakouský a z Říše přitekly 

do Východní marky skutečně velké investice. To samozřejmě 

zapříčinilo skutečnost, že o hospodářství na bývalém rakouském 

území rozhodoval především Berlín. Nastoupilo plánované 

hospodářství a nezaměstnanost se radikálně snížila. Mnoho 

příznivců měli nacisté mezi zemědělci, které se snažil protěžovat a 

posiloval mezi nimi ideologii krve a půdy, která zdůrazňovala 

důležitost a starobylost jejich stavu, který měl za úkol živit své 

175 O politické situaci v Rakousku a Východní marce např. Veber, Václav a kol.: 
Dějiny Rakouska, Praha 2002 či Bukey, Evan Burr: Hitlerovo Rakousko, Praha 
2002. Nejlépe asi Hanisch, Ernst: Der Iange Schatten des Staates: 
Osterreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, Wien 1994 
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soukmenovce. Oslava venkova se tak stala nedílnou součástí 

rakouské kultury. 

Podobné péči se mělo těšit i dělnictvo, které bylo 

organizováno v Deutsche Arbeitsfront a byly jim prostřednictvím 

programu Kraft durch Freude poskytovány rozličné sociální 

výhody, ať se to týkalo kulturních představení či dovolených. Idyla 

skončila velice záhy s vypuknutím války, životní podmínky se 

zhoršily, pracovní nasazení v zázemí se zvyšovalo, přestože více 

jak milión Rakušanů nastoupilo do armády a zúčastnilo se bojů 

v Evropě i Africe. 

Odpor Rakušanů vůči "staroříšským" Němcům sílil už jen 

proto, že se na ně tito dívali skrz prsty a pro Rakušana byl kariérní 

vzestup v jakékoliv oblasti obecně těžší, citelné byly rozdíly 

v armádě, v policii a v centrálních institucích. Na důležitá místa se 

dostali (nehledě na to, že z Východní marky pocházel i Hitler) 

třeba Rakušan Ernst Kaltenbrunner, který se stal v SS pravou 

rukou Himmlera, a Adolf Eichmann jako muž zodpovědný za 

konečné řešení židovské otázky. V samotné Východní marce vládli 

nacisté prostřednictvím rakouských příslušníků strany a pouze 

výjimečně byl do některé významné pozice dosazen někdo 

z Berlína. Říšským komisařem pro Východní marku byl nejprve 

gauleiter Josef Brtickel ze Sárska a po něm se nejvýznamnějším 

mužem stal říšský vůdce Hitlerjugend z Berlína Baldur von 

Schirach. Gestapo tvořili ve Východní marce téměř výhradně 

Rakušané a v SS měli s 20 tisíci členy velice silné zastoupení, což 

se neblaze odrazilo i v jejich počtech mezi dozorci a veliteli 

koncentračních táborů. 

Jako protipól těchto zločinců působili v bývalém Rakousku 

členové hnutí odporu, které rostlo jen pozvolna, protože hned po 

anšlusu bylo dvacet tisíc potenciálních politických protivníků 

zajato a zprvu neměli lidé s nacismem tak negativní zkušenost jako 

v průběhu války. Navíc neexistovaly žádné významné zahraniční 

odbojové centrály, které by domácí hnutí podporovaly. Nejsilnější 

část odboje tvořili bývalí sociální demokraté, kteří se nazývali 
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revolučními socialisty. Další skupiny tvořili komunisté, bývalí 

křesťanští sociálové úzce spolupracující s katolickou církví a 

monarchističtí legitimisté. Nejsilnější odbojovou organizací byla 

skupina O 5, založená v roce 1944 a vedená Hansem von 

Beckerem, která se snažila o sjednocení všech proudů odboje a 

konečné svržení režimu při osvobozovacích akcích spojenců. 

Východní marka byla pro své občany relativně klidným zázemím 

až do léta 1943, kdy začaly nálety, které trvaly až do konce války a 

vyžádaly si až sto tisíc životů. Dalších dvě stě tisíc Rakušanů padlo 

na frontě a téměř sto tisíc, z nichž tvořili dvě třetiny Židé, bylo 

zahubeno ve věznicích a vyhlazovacích táborech. 

Na kulturní tváři Vídně, potažmo celé Východní marky se 

drasticky podepsala skutečnost, že ji muselo opustit obrovské 

množství umělců židovského původu. Tisíce emigrantů dnes už 

nelze zpětně kompletně dohledat, ale jisté je, že zemi opustilo 

kolem 1500 spisovatelů a žurnalistů a celkově se kulturní čistky 

dotkly 5000 umělců. 176 

Už od anšlusu bylo jasné, že Hitler chce Vídeň jako 

politické centrum úplně zničit. Jisté je i to, že předsudky vůči 

tomuto městu neměl jen on sám, ale i řada dalších říšských Němců. 

"Štěstí" pro kulturní život ve Vídni představovala snad jen 

skutečnost, že Goebbels se na celou situaci díval opačně hlavně 

proto, že si vídeňské kultury velice považoval. 

Všechny místní umělecké organizace byly centralizovány a 

jejich členové přezkoušeni jak z hlediska politického, tak i 

z hlediska rasového. Všechny vedoucí pozice v oblasti kultury byly 

obsazeny na příkaz Goebbelse, který se tím snažil podpořit šéfa 

Deutschen Arbeitsfront Roberta Leye, jehož plán na vybudování 

Vídně jako příkladného města Kraft durch Freude se mu zalíbil. 177 

Ředitelem Burgtheatru vybral Goebbels Lothara Miithea, 

který se mu zalíbil některými inscenacemi v Berlíně a byl nacistou 

176 Rathkolb, Oliver: Filhrertreu und Gottbegnadet, Wien 1991, s. 59 
177 tamtéž, s. 60 
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už od počátku 30. let. Po jeho autonehodě ho nahradil dalším 

berlínským nacistou Urlichem Bettacem. Vídeňský kandidát 

rakouské NSDAP proti němu neměl šanci. Podobné spory o 

dosazování dalších ředitelů kulturních institucí se odehráli mezi 

vídeňským župním vedením a ministerstvem propagandy ještě 

mnohokrát a vítězně z nich většinou vyšel Goebbels. Další 

institucí, která si dělala nárok na řízení kultury, byl Kulturní úřad 

města Vídeň. 

Zástupci ministerstva a kulturního úřadu se pak dostávali 

do sporů i o takové malichernosti, zda je možné uvést hru 

s názvem Salcburské noky, protože se není dobré v době 

nedostatku pořád zmiňovat o jídle. Goebbelse popuzoval 

především vídeňský humor, který dokonce považoval za něco, co 

přispívá leda tak Rudé armádě a neustále si stěžoval, že je mu 

dáván tak velký prostor v tisku a rozhlase. 178 

Situace se změnila po nástupu Baldura von Schiracha 

v roce 1940, který se jako snob a milovník umění pustil do 

organizování kulturního života ve Vídni s razancí, která Goebbelse 

velice brzy přestala těšit. 179 Zvláště, když se Schirach snažil zalíbit 

Vídni tím, že se přiklonil na stranu kritiků Berlína. Jenže Schirach 

měl podporu Hitlera a tak neměl ministr propagandy možnost řadu 

svých plánů na vídeňském kulturním poli prosadit. 180 Někteří 

rakouští historici dodnes považují Schirachův svévolný postup 

v této oblasti za druh jakéhosi nepřímé opozice vůči Říši, ale 

jednalo se spíše o kompetenční boje, než o ideové rozdíly. 

V každém případě se jeho postoje mohli jako opoziční tehdejším 

obyvatelům Vídně a představitelům kulturního života skutečně 

jevit. 

Pro Rakušany bylo zdůrazňování klasických rakouských 

kulturních tradic a útěk ke starorakouským tradicím něčím, co 

mohlo potvrzovat velice silně jejich potlačovanou identitu, protože 

178 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebi.icher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 9, Mi.inchen 1998, s. 444 
179 O jejich sporech se zmiňuji v dalších kapitolách. 
180 Rathkolb, c.d., s. 68n 
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právě kulturní tradice měly dokázat jakousi převahu nad "pruským 

němectvím" a oprávnění k tomu, aby zdůrazňovali svou 

výjimečnost. Samozřejmě to po válce do jisté míry bránilo tomu, 

aby si Rakušané přiznali svou odpovědnost za činy spáchané 

vládnoucím režimem. 

Berlín si velice cenil úrovně vídeňské hudby i divadla a 

nejinak tomu bylo i s filmovou produkcí, protože komerční 

úspěchy rakouských filmů se nedaly přehlédnout. Možná i proto se 

vídeňský svéráz dočkal zpočátku tak velké podpory. Goebbels sám 

věřil, že se kulturní význam Říše díky Vídni ještě znásobí a přál si, 

aby podpoře tamější kultury nestálo nic v cestě. Pokud ovšem 

umělci správně pochopí, co se od nich čeká. Znal velice dobře 

cenu vídeňských filharmoniků a z Vídeňské opery chtěl udělat 

první scénu říše. Vídeň začala být brzy v tisku označována za první 

divadelní město Říše. 

Úkol všech oblastí kultury byl jasný- podporovat morálku 

obyvatelstvy během válečných útrap. A Vídeň pro to byla svým 

"zpěvným, lehkým, radostným uměním" jako stvořená. Sami 

V ídeňáci považovali své město za kulturní velmoc, což se ale ani 

Goebbelsovi, ani Schirachovi příliš nelíbilo. Bylo nutné Vídeň 

podřídit a zároveň zachovat vše, čím se pyšnila. "Vídeň musí být 

městem kultury, optimismu, hudby a duchovního života," prohlásil 

Goebbels a jal se podporovat festivaly Mozarta, Grillparzera, 

Straussů a dalších, kteří mohli posílit sebevědomí německého 

národa. 181 

Hitler, který nenáviděl vídeňskou atmosféru a vůbec 

všechno, co s městem souviselo, se definitivně rozhodl "vídeňský 

kulturní imperialismus a hegemonii" zrušit až v polovině roku 

1942 tím, že bude jednostranně podporovat výstavbu Lince a 

kulturní život v něm. Toto rozhodnutí ale přišlo naštěstí pro 

vídeňské divadelníky, hudebníky i filmaře už příliš pozdě. 182 

181 Rathkolb, c.d., s. 72nn 
182 O Hitlerových záměrech s Lincem s s Vídní se zmiňuji v dalších kapitolách. 

70 



Nacistická propaganda a protektorát 

Okupace znamenala pro českou kinematografii velké ekonomické 

a organizační změny. Patrný byl každoroční pokles počtu 

vyrobených filmů, zapříčiněný nacistickou kulturní politikou, 183 

~ ' ' ' 184 tl k '1 ~ 'h h d '~ ' 185 'b k zmensemm uzem1, a em va ecne o ospo arstv1, u yt em 

filmových tvůrců 186 či zabráním ateliérů 187 
• Přesto byl v 

protektorátní atmosféře o českou kinematografii "spontánní zájem, 

dnes už nepředstavitelný. Noviny, které by opomíjely 

barrandovské nebo hostivařské dění, škodily by sami sobě, a tak 

ochotně otvíraly své stránky k propagaci jakéhokoliv českého 

filmu.'" 88 

Dne 15. března 1939 obsadila německá vojska tehdy již 

okleštěné Československo. Den poté vydal říšský kancléř Adolf 

Hitler výnos o ustavení Protektorátu Čechy a Morava. Ač slíbil 

protektorátnímu obyvatelstvu kulturní autonomii, zůstalo jen u 

prázdných proklamací. Podobně jako na území říše i v protektorátu 

působilo v rámci okupační správy několik složek, které 

protektorátní média včetně propagandy v nich prezentované buď 

přímo řídily a kontrolovaly, či alespoň usilovaly výrazně se 

uplatnit při formování jejich obsahového zaměření. Výsadní 

postavení mělo kulturně politické oddělení Úřadu říšského 

protektora. Pracovalo zde asi šedesát zaměstnanců a početně jej 

převyšovala pouze skupina pro hospodářství. 189 Vliv kulturně 

183 Cílem bylo každoroční snížení produkce o 10 filmů. (Havelka, Jiří: Filmové 
hospodářství v českých zemích 1939-45, Praha 1946, s. ll) 
184 V roce 1937 bylo v Československu 1850 kin, v roce 1939 v Protektorátu 
1254 kin. (Havelka, c. d., s. 21) 
185 V tomto případě ale financování filmového průmyslu nebylo nijak drasticky 
omezováno, na konci války v letech 1944 a 1945 byly v říši i v Čechách 
natočeny nejnákladnější filmy (Kolberg, Rozina Sebranec). 
186 Emigrovali například Jiří Weiss, Alexandr Hackenshmied, Hugo Haas, Karel 
Lamač a řada dalších, o nichž se zmiňuji v kapitole o emigraci. 
187 České filmy se po zabrání barrandovských a hostivařských ateliérů točily 
převážně v malých ateliérech v Rad 1 icích. 
188 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lucernou, Praha 1992, s. 59 
189 Milotová, c. d., s. 92. V roce 1941 mělo už osmdesát zaměstnanců, přičemž 
ostatní oddělení o polovinu méně. 
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politického oddělení ÚŘP na mediální politiku ještě vzrostl v 

důsledku Heydrichovy správní reformy. Část jeho úředníků začala 

zároveň pracovat na ministerstvu lidové osvěty, až na jednu 

výjimku převzali řízení všech jeho sekcí. Perfektní fungování 

kulturně politického oddělení Úřadu říšského protektora ocenil 

nový šéf okupační správy v dopisu ministru propagandy 

Goebbelsovi slovy, že se jedná o bezvadně sehraný 

propagandistický aparát. 190 

Všechna zásadní rozhodnutí konzultoval Úřad říšského 

protektora s říšským ministerstvem propagandy. Tyto konzultace 

nabyly větší intenzity za působení Heydricha jako zastupujícího 

říšského protektora. "Jedním z charakteristických rysů 

heydrichovské éry se nepochybně stalo i výrazné posílení role 

propagandy v okupační politice. Pod jeho vedením zahájil 

okupační aparát propagandistickou ofenzívu, jež nemá v 

protektorátní historii obdoby." 191 Kulturně politické oddělení 

Úřadu říšského protektora často synchronizovalo některé 

propagandistické kampaně s připravovanými represivními akcemi. 

Jako ilustrativní příklad uvádí Jaroslava Milotová vedení 

protisokolské kampaně v tisku v době rozpouštění a hromadného 

zatýkání jeho vedoucích činitelů v říjnu 1941 a antisemitskou 

propagandu v době přípravy deportací Židů na podzim téhož roku. 

Prvním vedoucím oddělení byl Karl von Gregory a na jaře 

1942 se stal jeho šéfem Martin Wolf, který organizoval kampaně 

proti atentátníkům na Heydricha a sám upravoval texty všech 

důležitých projevů 

V oblasti protektorátní propagandy bylo nejdůležitějším 

úkolem "vytváření propagandistického obrazu protektorátu jako 

území, kde většina jeho obyvatelstva je nejen srozuměna s novou 

politickou realitou, ale dokonce s ní souhlasí a podporuje ji. Takto 

zaměřená propaganda, ať už byla uskutečňována prostřednictvím 

190 Milotová, c.d., s. 93 
191 Milotová, c. d., s. 94 
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tisku, rozhlasu či filmu, nebo formou masových shromáždění, byla 

pro okupační správu mimořádně výhodnou jak z hlediska 

vnitropolitického, tak i zahraničněpolitického. V protektorátu měla 

podlamovat pozici hnutí odporu, v oblasti zahraniční politiky pak 

nepochybně komplikovat situaci exilové vládě." 192 

192 Milotová, c. d ., s. 99 

73 



Situace v protektorátní a rakouské kinematografii 

I. Protektorát 

Nad českou kinematografií získali okupanti téměř absolutní 

dohled. Do konce roku 1941 byly zlikvidovány všechny výrobní 

firmy a zůstaly jen dvě produkční společnosti - Lucernafilm a 

Nationalfilm. 193 Jejich zisky vlivem markantního vzestupu 

návštěvnosti umožnily oběma společnostem zajistit existenci téměř 

všem filmovým pracovníkům, z nichž řada spolupracovala navíc s 

německými produkcemi. Všechny půjčovny byly sjednoceny do 

monopolního podniku Kosmos, který tak měl vedle Lucernafilmu a 

Nationalfilmu jediný právo k distribuci českých filmů. Filmové 

organizace se těsně po začátku okupace sdružily do Ústředí 

filmového oboru, z nějž vzniklo Filmové ústředí v Čechách a na 

Moravě, v němž ovšem neměli Němci zastoupení a organizace se 

snažila hájit autonomii českého filmu. Proto zřídil v roce 1941 

říšský protektor Českomoravské filmové ústředí (ČMFÚ) 194 , kam 

byla z ministerstva obchodu převedena veškerá kompetence 

v oboru kinematografie. Podle nacisty Wilhelma Sohnela 195 měl 

vznik ČMFÚ souvislost také s tím, že i v oblasti protektorátní 

kinematografie bojovali o vliv sudetští Němci s Němci říšskými. 

Říšská filmová komora chtěla svou kompetenci rozšířit na všechny 

okupované země a zřídit si v protektorátu pobočku, což Němci 

v Úřadu říšského protektora odmítli a zřídili Českomoravské 

193 O "prodeji" Barrandovských ateliérů se zmíním dále. Viz Přílohy 20 a 21. 
194 "Muselo udělat něco na utrakvistickým podkladě a to bylo českomoravský 
ústředí. Jenom že ten výraz český a českomoravský se nebral jako národní, 
nýbrž jako teritoriální., filmový ústředí se vztahuje na filmový pracovníky český 
a německý ... to bohmisch to je teritoriální výraz, to znamená všichni 
obyvatelé,"řekl o pojetí tohoto úřadu jeho zaměstnanec Wilhelm Sohnel. (NFA, 
kazeta č. 315/1, audionahrávka rozhovoru s W. Sohnelem v Karlových Varech v 
roce 1968) 

195 Sohnel se stal v ČMFÚ jednatelem a vedoucím právního oddělení. Protektor 
dohlížel na právě ČMFÚ prostřednictvím Sohnela, který zde zastupoval ÚŘP a 
byl vedoucím styčného úřadu Verbindungsstelle. 
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filmové ústředí. 196 V této organizaci, podřízené filmovému referátu 

kulturně politického oddělení Úřadu říšského protektora, bylo 

členství povinné. Po krátkém působení Hermanna Glessgena197 ve 

funkci šéfa filmového referátu (1939-1940) se stal jeho vedoucím 

Anton Zankl, jenž se tak stal nejvyšší instancí protektorátní 

kinematografie až do konce války. 198 

Tato korporace měla dohled nad českou kinematografií 

s výjimkou filmové cenzury, jež podléhala přímo Úřadu říšského 

protektora. Českou kulturu mělo jako vrcholný orgán spravovat 

kulturně politické oddělení ÚŘP, do nějž spadal i filmový referát. 

Přednostou kulturně politického oddělení se stal v dubnu 1939 

Frank von Gregory, který byl i tiskovým šéfem ÚŘP. 199 Později 

byl jmenován ministrem propagandy do funkce zvláštního 

pověřence pro záležitosti propagandy v protektorátu, který měl na 

starosti všechna propagandistická opatření. V Deutsche 

Allgemeine Zeitung vyšel článek o předpokládané činnosti tohoto 

196 NF A, kazeta č. 31511, audionahrávka rozhovoru s W. Sohnelem v Karlových 
Varech v roce 1968. 
197 Glessgenova koncepce dalšího směřování české kinematografie viz Příloha 4. 
198 V ÚŘP byla vybudována filmová skupina, po čase přejmenovaná na referát 
filmu, jenž byl od podzimu 1940 začleněn do skupiny propagandy ÚŘP. Anton 
Zankl se narodil se roku 1903 v Šenově u Kraslic. Stal se zemědělským 
inženýrem a členem aktivistické strany Bund der Landwirte, která na jaře 1938 
téměř zanikla sloučením se SdP. Zankl ale zůstal členem BdL nadále, aby jako 
Henleinův přívrženec kontroloval její vedení. V červenci 1939 se stal 
zaměstnancem kulturně-politického oddělení ÚŘP, kde měl v kompetenci 
všeobecnou propagandu a od roku 1940 i vedení filmového referátu. Stal se 
zástupcem vedoucího kulturně-politického oddělení von Gregoryho. Zankl byl 
dobrým přítelem K. H. Franka, s nímž se znal již od dětských let. Byli prý 
spolužáci. Mluvil plynule česky. S konečnou platností rozhodoval, který film 
bude vpuštěn do protektorátních kin. Podle mnoha výpovědí byl velice úplatný. 
V květnu 1945 uprchl do americké zóny a po válce žil v Německu. Podle 
výpovědi K. H. Franka zničil film, který byl točen při vyhlazování Lidic. (AMV, 
52-51-6. AMV, 305-570-8. AMV 12 393.) 
199 Von Gregory napsal v květnu 1939 článek do deníku Der Neue Tag o 
uspořádání kulturního života v protektorátu. Text, který měl podpořit slib 
kulturní autonomie protektorátu, uveřejnil i český tisk. "Zásadně při tom 
odmítáme přizpůsobování (Gleichmacherei) a nespatřujeme dosažitelný cíl v 
tom, aby německé instituce a organisační formy byly schematicky přenášeny na 
vnitřní české poměry, jichž úprava se provede autonomně. Jsme vzdáleni toho, 
abychom žádali zřízení předběžné censury ve jmenovaných oblastech kultury." 
Samy české úřady měly podle něj nadále rozhodovat o cenzuře. V českých 
ateliérech budou vedle českých filmů natáčeny i snímky německé a vznikne tak 
jakýsi druh společné produkce. (Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie 
1938- 1942, Praha 2002, s. 24) 
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oddělení, které mělo být odpovědné v protektorátu za to, čím bylo 

v říši pověřeno ministerstvo propagandy. "Člení se na několik 

oddělení a je v čilém styku s českými ministerstvy, jimž dává rady, 

jak podporovat zdravé kulturní projevy českého lidu a vymýtit, co 

odporuje říšským zájmům. . . . Stojí za zmínku, že v českých 

filmových atelierech . . . se budou napříště točit také německé 

filmy."2oo 

Filmová cenzura přešla neJprve z ministerstva vnitra 

přechodně do kompetence gestapa. Samotné ministerstvo vnitra 

rozhodlo ještě na jaře 1939 o zákazu filmů Hej rup, Svět patří nám, 

Třetí rota, M R. Štefánik, Poručík Alexandr Rjepkin, Jízdní hlídka, 

Neporažená armáda a C. a k. polní maršálek?01 V září byla při 

kulturně politickém oddělení ÚŘP zřízena jako vrcholný cenzurní 

orgán Filmová zkušebna (Filmprtifstelle ). Po úplném dokončení 

podléhal ještě konečné cenzuře a při předvádění tohoto filmu byli 

přítomni jen cenzoři. V letech 1939-1944 bylo zakázáno 113 

českých hraných filmůz předválečného období, které "mohly 

posilovat české národní vědomí a dokonce i oživovat ideu 

československé státnosti"?02 S příchodem Heydricha do Prahy na 

podzim 1941 byla cenzura ještě zpřísněna. 

Cenzura zakázala řadu nevhodných českých filmů (z důvodů 

politických či kvůli původu svých tvůrců), stovky zahraničních 

snímků a nedovolila vyrobit jediný film, jenž by odporoval 

oficiální ideologii. Dovoz filmů zahraniční produkce poklesl a jeho 

struktura se změnila. Převahu zaujaly německé a italské filmy. 203 

V roce 1942, když Němci získali s konečnou platností 

barrandovské i hostivařské ateliéry, byla zřízena jako pobočka 

německého koncernu UF A firma Pragfilm. Jejím úkolem bylo 

200 Pro české země: kulturní plán, A-Zet, I O. 5. 1939, s. I. Filmové kritiky a 
články v denících a časopisech protektorátního období jsou velmi často 

nepodepsané, někdy dokonce bez titulku. Pokud jsou bez podpisu, uvádím jako 
první název článku, pokud chybí i ten, začínám v poznámce názvem tiskoviny. 

201 AMV 114-191-3 
202 Dolež~l, Jiří: Česká kultura za protektorátu, Praha 1996, s. 196 
203 K postupům cenzury viz Přílohu 9. 
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vyrábět německé filmy a zapojit do práce na nich české filmové 

pracovníky. 

Pokud byla výroba českých filmů omezená, okupantům 

nevadila, protože v nejbližších letech neměli v plánu českou 

kinematografii úplně zlikvidovat. Omezovali ji ale jak ve výši 

roční produkce, tak zákazy starších filmů a cenzurními zásahy do 

filmů nových. Zákazy se týkaly slavných údobí českých dějin, 

emigrantů, židů, avantgardních snímků, filmů z nepřátelských zemí 

a samozřejmě všech politicky nevyhovujících filmů. Východiskem 

z neradostné situace byla původní česká tvorba a dovoz filmů z 

Itálie, Španělska, Skandinávie a z Německa. Divadelní inscenaci 

bylo možné režisérským pojetím do jisté míry proměnit k 

prospěchu okupovaného národa, s filmem to bylo obtížnější. 

Český film měl zaniknout až po skončení války, jenomže její 

průběh nebyl tak hladký, jak Vůdce předpokládal, a proto se začalo 

v roce 1941 o jeho likvidaci v budoucnosti uvažovat nahlas. Říšské 

ministerstvo propagandy si stěžovalo, že čeští producenti mají 

větší práva než němečtí a že je třeba produkci a distribuci 

protektorátních filmů regulovat. Po kompetenčních sporech 

ministerstva propagandy s Úřadem říšského protektora nakonec 

došlo 17. července 1942 ke shodě a K. H. Frankem a státním 

tajemníkem Guttererem byla podepsána dohoda o úpravě 

filmových záležitostí v protektorátu. Mluví se zde s1ce o 

odbourávání české filmové produkce, ale vzhledem k tomu, že zde 

nejsou specifikována žádná konkrétní data, jedná se spíš o 

potvrzení koncepce říšské politiky, v jejímž rámci měl český film 

přinejmenším ještě nějakou dobu fungovat. Smlouva potvrzuje 

právě spíše to, že s produkcí českých filmů se počítalo i v předem 

neohraničené budoucnosti. "panuje shoda v tom, že produkce 

českých filmů musí být plánovitě odbourána, tento útlum má 

probíhat podle vývoje politických poměrů v protektorátu ve 

vzájemné shodě mezi říšským ministrem lidové osvěty a 
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propagandy a říšským protektorem. Aby mohl být vývoj utvářen 

pružně, upouští se od stanovení přesných čísel. "204 

Že se s výrobou českých filmů nemělo skončit, ale měla se 

pouze přeorganizovat, dokládá i sám ministr propagandy. "Berndt 

(Alfred-Ingemar, který tam byl udat nové směrnice pro kulturní 

politiku a dohlédnout na její plnění a kterého do Prahy poslal 

Goebbels- pozn. aut.) mě zpravuje o situaci v Praze. Dosáhl toho, 

že jsou téměř všechny kulturní prostředky v říšských rukách. 

Zřídíme nyní v Praze filmovou společnost Prag-Film, v níž bude 

jedna skupina vyrábět německé a jedna české filmy. Všechny ale 

pod naším dozorem. Samostatná výroba českých filmů nebude dále 

možná. Rovněž vezmeme Čechům všechny kina. Knižní obchody 

sloučíme pod německou správu, takže nadále nebude možné 

mluvit o žádné kulturní autonomii. Pučistické hrátky pár 

poblázněných generálů musí český národ draze zaplatit." píše 17. 

října 1941 Goebbels.205 Fakt, že Goebbels navazoval na svůj plán 

točit české filmy i dále, dosvědčuje jeho deníkový zápis z 21. 

březne roku 1939. "Leichtenstern mi předložil množství filmových 

problémů. Obvzláště to, co máme teď na práci v Praze. Musíme 

přirozeně točit plno českých filmů. Pražské ateliéry se nám teď 

velice hodí. "206 

Česká filmová produkce s1ce měla být v dlouhodobé 

perspektivě "ve své dosavadní podobě dovedena k zániku",207 ale 

Lucernafilm a Nationalfilm měly prozatím vyrábět české filmy 

nadále, protože česká společnost měla být odpolitizována i s jejich 

pomocí. Organizačně nacisté usilovali o postupné pohlcení české 

kinematografie německou ještě v období protektorátu, který měl 

204 Německá říšsko-protektorátní dohoda o filmových záležitostech, in: 
Iluminace, roč. 14,2002, č. 1, s. 101-115 
205 Frohlich, Elke (ed.): Die Tageblicher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band II, Oktober- Dezember 1941, Mlinchen 1996, s. 131 
206 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 6, August 1938- Jun i 1939, Mlinchen 1998, 
s.295 
207 Německá říšsko-protektorátní dohoda o filmových záležitostech, in: 
Iluminace, roč. 14,2002, č. 1, s. 110 
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sloužit hlavně jako odbytiště pro německé filmy a časem i jako 

jejich významný výrobce. 208 Čeští umělci stáli před nelehkým 

rozhodnutím jak se zachovat v nové situaci. 209 Divadelní tvůrci 

uvažovali, zda záměrně dělat špatné divadlo proto, aby se domovu 

i světu demonstrativně ukázalo, že pod nacistickým terorem nejsou 

podmínky pro kulturní práci, nebo jít aktivisticky s dobou, nebo 

dělat zábavné divadlo bez stanoviska k realitě, či odejít do ústraní. 

Nakonec odmítli vydat z rukou "tradiční českou zbraň" a rozhodli 

se divadla za všech okolností udržet a "učinit z nich tribunu 

protinacistického odboje". 210 

Stejné dilema řešili i čeští filmaři. Koncem roku 1939 se 

v Mánesu sešlo as1 padesát spisovatelů, herců a filmových 

pracovníků, aby se shodli na dalším postupu. Značný počet 

spisovatelů zastával názor, že pro budoucnost českého filmu by 

bylo užitečné, kdyby jej v té chvíli nacisté zlikvidovali, aby se po 

jejich porážce mohlo začít znovu. Stanovisko filmařů a části herců 

bylo odlišné, argumentovali tím, že v době nacistického teroru je 

každé české slovo, které zazní v kině z plátna, nedocenitelnou 

oporou pro morálku a psychiku obyvatelstva. 

Nakonec byly dohodnuty tři principy, na nichž měla česká 

filmová tvorba stát: "Nepřipustit jakýkoli ústupek směrem ke 

kolaboraci s okupanty, což znamená volit jen velice opatrně 

současnou tematiku. Podporovat u diváka národní vědomí a vůli k 

rezistenci tím, že ho vrátíme k minulosti - ke klasickým autorům, k 

době národnostních zápasů. Do třetice je nutno usilovat všemi 

prostředky o postupné zvyšování celkové kvality tvorby. "211 

208 V pražských ateliérech bylo natočeno 80 německých filmů. Na Barrandově 
42, v Hostivaři 34 a v radlické Foje 4. Pragfilm, Bavaria-Kunstfilm, Tobis-Film 
a Terra-Film tak získaly levné místo k natáčení. (Štábla, Zdeněk: Data a fakta 
z děj in čs. kinematografie III, Praha 1988, s. 91) 
209 Viz například dopis žástupců české kinematografie pro MPOŽ Příloha 3. 
210 Divadlo na třech frontách, in: Černý, František (ed.): Theater-Divadlo, s. 343 
211 Divadlo na třech frontách, in: Černý, František (ed.): Theater-Divadlo, s. 342 
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V protektorátních letech režírovalo nebo se na režii 

podílelo třiadvacet tvůrců, kteří natočili 114 filmů. 212 

Nejvýznamnějšími režiséry sledovaného období, kteří pobírali za 

jeden film honorář třikrát vyšší něž jejich kolegové, byli Miroslav 

Cikán, František Čáp, Martin Frič, J. A. Holman, Vladimír 

Slavínský a Otakar Vávra.213 

Nejplodnější z nich byl Martin Frič, který natočil v letech 

okupace 18 českých filmů a dva německé. Naproti tomu J. A. 

Holman natočil jen pět českých filmů. 214 Martin Frič byl 

nejagilnější a asi nejvýznamnější režisér tohoto období. Vždy byl 

považován za vynikajícího profesionála, nikdy za experimentátora 

či nějak zvlášť invenčního filmaře. Soustředil se především na 

společenské a historické komedie. Mimořádně zdařilé byly 

Kristián, Eva tropí hlouposti a Katakomby s Vlastou Burianem. 

První z nich Je jeden z nejúspěšnějších snímků české 

kinematografie vůbec. Druhý proslavil Natašu Gollovou 

v netypickém žánru bláznivé komedie a třetí patří k nejlepším 

Burianovým filmům. Další do té doby netypický žánr - filmovou 

parodii - uvedl do českých kin Frič filmem Těžký život 

dobrodruha. Je třeba zmínit i populární veselohru Cesta do hlubin 

študákovy duše. Frič ale netočil jen komedie. Například 

Experiment je dramatická adaptace románu K. M. Čapka-Choda a 

vlastenecké motivy jsou obsaženy ve filmech Muzikantská Liduška 

a Barbora Hlavsová. 

"Mac Frič je v ateliéru zosobněním moudrého, vyváženého, 

rozumného klidu. Frič byl jedním z prvních našich režisérů, který 

si uvědomil, že to s našimi scenaristy asi hned tak nepůjde, a začal 

si psát scenaria svých filmů sám. Nejednou se stávalo, že mu 

několik dní před zahájením filmových prací v ateliéru dodal 

výrobce námět takové úrovně, že musel Frič honem sednou ke 

svému psacímu stolu a začít překotným tempem scénář předělávat 

212 Viz Příloha I. 
213 NFA, fond Pragfilm, neuspořádáno. Návrhy na gáže zaměstnanců Pragfilmu. 
214 Přehledy jsou v Příloze 5 a Příloze 6. 
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tak, aby se podle něho vůbec dalo filmovat. Vždy si vybírá dobré 

technické spolupracovníky (Frič u nás například uvedla a prosadil 

naše nejlepší kameremany) a obsazuje své filmy dobrými herci 

(přičemž je opět objevitelem víc, než jiní režiséři), není důvodů, 

proč by práce v ateliéru neměla být potěšením pro něho samého, 

ale i pro všechny zúčastněné," napsal o Fričovi filmový kritik 

Bedřich Rádl. 215 

Další významný režisér Otakar Vávra byl příslušník nové 

"generace, pro kterou film již není jen extravagantním 

dobrodružstvím nebo lákavým výdělkem, nýbrž životním cílem ... 

generace, která do tvůrčího zápasu vstoupila dobře vyzbrojena 

teoretickými a praktickými vědomostmi." 216 Vávra byl moderní 

režisér, studoval cizí vzory a vycházel z kvalitních literárních 

předloh a spoléhal se na osvědčené divadelní herce. Podle režiséra 

Jiřího Weisse byl Vávra první, kdo psal náročné scénáře. Tento 

"první intelektuál v maloměšťácké kinematografii" byl vždy 

"inženýrem, konstruktérem, v zásadě nevěřil svému srdci ani 

instinktu, zabezpečoval se osvědčenými náměty, logickými scénáři 

a nejlepšími herci, jaké mohl najít. Totiž ne nejlepšími, ale 

nejznámějšími. Ale jeho chladná rozvaha a kalkulace pomohla mu 

udržet při životě českou kinematografii i v době nejtěžší, za války. 

Viděl jsem ho ve starém týdeníku, jak zaťal zuby, když mu připjali 

nějaké protektorátní vyznamenání, ale německý film nikdy 

nenatočil." 217 Prvním významným Vávrovým protektorátním 

filmem byla adaptace románu K. J. Beneše Kouzelný dům. Ve 

snové atmosféře domu utápějícího se v mlhách žije dívka postižená 

ztrátou paměti a hranice mezi snem a realitou je záměrně nejasná. 

Otakar Vávra poznamenává, že Kouzelný dům měl být reprezentací 

nově zřízených Baťových ateliérů v Hostivaři. "K. J. Beneš byl už 

tehdy světovým autorem. Jeho předešlý román Uloupený život byl 

215 Kinorevue 20. března 1940, s. 4n 
216 Klos, Elmar: Dramaturgie je když..., s. 36, Praha 1987 
217 Weiss, Jiří: Bílý mercedes, Praha 1995, s. 33 
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zfilmován v Anglii s Elizabethou Bergnerovou podle scénáře Carla 

Mayera."218 Sám film označil za psychoanalytický pokus na téma 

podvědomí. Otakar Vávra měl své filmy dokonale promyšlené. 

"Do ateliéru přichází Vávra jako umělec, který vypracováním 

vzorného scenaria vykonal již velkou část své tvůrčí práce, ale také 

jako vědec, u kterého je vše vypočteno, připraveno, promyšleno," 

zhodnotil jeho přístup Bedřich Rádi. 219 Například herec Otomar 

Korbelář ale dodává, že se s ním hercům nepracovalo tak dobře 

jako s liberálním Fričem nebo Ladislavem Bromem, který "si dal 

říci, když přišel kdokoliv s nápadem, který usnadnil nebo zlepšil 

práci, zamyslel se a nápad akceptoval. Pravým opakem v tomto 

smyslu byl režisér Vávra. Když jsem za ním jednou při natáčení 

přišel s nápadem, jak situaci vyřešit, odbyl mě stroze, že on má 

jinou představu. ,.no 

Vávra slavil úspěchy s filmy, do kterých obsadil Lídu 

Baarovou. Ať to byla Dívka v modrém, Maskovaná milenka či 

Turbina. U kritiky měl velký úspěch film ze života prodavaček 

obchodního domu Bílá labuť Šťastnou cestu. Na sklonku okupace 

začal realizovat historický velkofilm Rozina sebranec, jehož 

natáčení zdržoval až do konce války. Vávra byl skutečně náročný 

režisér a jeho filmy patřily mezi nejnákladnější. Nikdy přitom 

nevycházely publiku natolik vstříc jako snímky Slavínského či 

Cikána. Miloš Havel prý občas podotýkal, že "musí vyprodukovat 

dva levné filmy, aby vydělal na třetí, který si natočí pan Vávra."221 

Něco obdobného říkal, jenže vůbec ne ironicky, režisér 

Vladimír Slavínský. "Je to prý on, kdo financuje svými kasovními 

bouráky Vávrovu nákladnou tvorbu." 222 Slavínský tvořil Vávrův 

protipól. Byl zárukou komerčního úspěchu a jeho někdy až 

primitivní komedie konvenovaly přáním a záměrům okupačních 

218 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, s. 104 
219 Kinorevue 20. března 1940, s. 4n 
22° Cibulka, Aleš: Nataša Gollová, Praha 2002, s. 59 

221 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lucernou, Praha 1992, s. 93 
222 tamtéž, s. 95 
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orgánů. Prostý dělník, který byl pro říši z protektorátu 

nejdůležitější, si při nich mohl dokonale odpočinout. "Slavínský je 

vyhledáván, přeplácen, zahrnut prací," psalo se o něm tehdy.Z23 

Nenáročné komedie tvořily základ jeho repertoáru, ale za okupace 

natočil i několik umělecky hodnotnějších snímků. Vlastenecky 

laděný film To byl český muzikant se řadil mezi nejúspěšnější 

snímky celého protektorátního období. Konkurovat mu mohla snad 

jen Čápova Babička. Slavínského velký umělecký úspěch byla 

filmová adaptace Arbesova Advokáta chudých. 

Miroslav Cikán, který se Slavínskému stylem velice 

podobal, byl po Fričovi nejaktivnějším režisérem. Natočil čtrnáct 

ne příliš kvalitních veseloher. 

Několik významných filmů vytvořil František Čáp. Prvním 

úspěchem byl romantický film o lásce dvou mladých lidí Ohnivé 

léto, po něm následovaly další kvalitní snímky Babička, Jan 

Cimbura a Noční motýl, který Jiří Brdečka považoval za "film 

hodný respektu". Je to podle něj "nesporně kýč, ale má zároveň 

jisté kvality vzácné v české kinematografii"224
• Hodnotí na něm 

jeho neprovinciálnost, krásu výtvarných složek a to, že se vyhýbá 

melodramatu. Vážné náměty si vybíral i J. A.Holman. Ať to byla 

melodramata Minulost Jany Kosinové či Modrý závoj nebo drama 

z prostředí stavebních prací Velká přehrada. 

223 Wassermann, Václav: Vypráví o starých českých filmařích, Praha 1958, s. 
181 
224 Brdečka, c. d., s. 70 
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II. Pesimistická Vídeň a produkce Wienfilmu 

"Ze stovek tisíců V ídeňáků, kteří v březnu 193 8 oslavovali Hitlera 

na náměstí u opery jako by v prvních letech války nezůstal naživu 

jediný. Ti přeživší si v žádném případě nemohli vzpomenout, že by 

někdy vítali Hitlera a zdravili ho se zdviženou pravicí. To nebyla 

přetvářka, oni byli skutečně přesvědčení o tom, že nic takového 

nikdy neudělali. To je přesný příklad toho, jaká je vídeňská duše. 

Myslím si, že chameleon také nerozpozná, že si právě změnil 

barvu. Ale nejen to, brzy byli Vídeňáci nespokojení a pomlouvali 

sataroříšké Němce, ale samozřejmě tak, aby si toho nikdo 

nevšiml," zapsal si o Vídni rakouský režisér Géza von Cziffra. 225 

Vídeň se totiž postupem času stala pro Berlín poměrně 

nepříjemnou lokalitou a Hitler ji prohlásil za "odbojnou metropoli 

na jihovýchodní hranici Říše". 226 Po vypuknutí války se odsud 

ozývaly varovné hlasy SD o "nepřístojných a nechutných útocích 

na Němce z Říše". Hlavně se to týkalo kabaret, divadel a vůbec 

kulturních akcí. 227 Tyto protipruské nálady, jak je SD nazývalo, 

byly prý podněcovány především katolickými duchovními a levicí. 

Hlavním důvodem prý nebyla ideologie, ale nedostatek jídla a 

daňová zátěž. Nejhorší pro Berlín bylo, že se mezi kverulanty drali 

do popředí vídeňští nacisté, kteří se cítili Říší zrazeni a utlačováni. 

Nechtěli být přehlíženi a požadovali mnohem tvrdší postupu vůči 

židovskému obyvatelstvu. V létě 1940 byl Brlickel nahrazen 

Berlíňanem Baldurem von Schirach, což vyvolalo rozhořčení, 

protože se ve Vídni předpokládalo, že nastoupí někdo místní. 

V roce 1940 už SD mluvilo o tom, že Vídeň je "šedá a 

apatická, lidé unavení a otrávení". zprávy se zmiňují o hlubokém 

pesimismu, o kritice všech činitelů pocházejících z Říše, což 

dosvědčovaly drobnosti jako "Němci, kteří se ptají na cestu, jsou 

225 Cziffra, Géza von: Ungelogen. Erinnerungen an mein Jehrhundert, Berlín 
1988, s. 243n 
226 Bukey, Evan Burr: Hitlerovo Rakousko, Praha 2002, s. 216 
227 Bukey, c.d., s. 214 
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posíláni špatným směrem a ženám z Německa je často odpíráno to, 

co si Vídeňačky koupit mohou".228 

Nezůstalo jen u pasivního odporu, ale postupně se množily 

rvačky s Němci v hospodách, demonstrativní aplausy v divadlech a 

výtržnostmi na fotbalových stadionech. Když Goringova manželka 

přišla nastrojená a ověšená šperky do opery, diváci na ni 

pokřikovali, kde to všechno ukradla a ani policie nedokázala přes 

zatýkání desítek osob zajistit klid. Na zápase mezi Admirou a 

německým Schalke 04 došlo po vítězství domácího týmu kromě 

demonstrativních výkřiků dokonce k zničení Schirachova auta. 229 

Počet sabotáží a politických deliktů zde daleko přesahoval počty 

stejných přečinů ve staré Říši. a čím víc se blížil konec války, tím 

to měl Berlín s Vídní těžší. 

Nálady ve městě samozřejmě ovlivnily i dění ve 

Wienfilmu. "Vídeň byla mezi filmovými tvůrci během válečných 

let považována za oázu klidu. Byli jsme daleko od ministerstva 

propagandy i od náletů. Proto se snažili herci, režiséři, kameramani 

i scénáristé o to, aby dostali práci u Wienfilmu. Dokonce i pro 

nejbližší spolupracovníky Goebbelse bylo radostné, když mohli 

pod nějakou záminkou vyjet do Vídně. V hotelu si oblékli civilní 

šaty a s uniformou jako by odložili i kus svého uvědomění. No a ve 

sklípku z nich pak byli na chvíli celkem normální lidé."230 

Filmaři se scházeli v několika tajných sklípcích a tam 

debatovali o všem možném, hlavně o politice. Jedním z nich byl 

ovšem i šéfdramaturg Wienfilmu Gustav Kernmayr, který se 

chlubil tím, že si jako jeden z mála tyká s Adolfem Hitlerem. Jako 

šéfdramaturg byl prý neškodný a nikomu se nesnažil ublížit. 

Ředitel Hartl tak stejně mohl prosadit, co chtě1. 231 

Postavení rakouského filmového průmyslu bylo již během 

30. let velice nejisté, zvláště poté, co se v Německu, na jehož trzích 

228 Bukey, c.d., s. 215 
229 Luža, Radomír: Austro-German Relations in the Anschluss Era, Princetown 
1975,s.264nn 
23° Cziffra, c.d., s. 243 
231 Cziffra, c.d., s. 244n 
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rakouská kinematografie závisela, nastoupili nacisté a začali 

uplatňovat svá raková a politická hlediska. "Upadáme s rakouským 

filmem do čím dál větší závislosti na Německu. Jak si můžeme 

udržet svobodu?" ptal se Wili Forst v roce 1937. Jak to bylo u 

Maškarády? Diktátorsky mi nařídili část obsazení!" 232 Po celou 

dobu po uchopení moci si nacisté stěžovali na skutečnost, že je 

"rakouský film zcela židovský" a snažili se ho především 

hospodářským tlakem "udělat árijským a nacistickým".233 

Radikální přestavba rakouského filmového průmyslu po 

anšlusu vedla stejně jako v Praze k odkoupení většinových podílů 

soukromých firem, především největší rakouské filmové 

společnosti Tobis-Sascha, Maxem Winklerem a založením 

Wienfilmu jako pobočky Ufy kjejich zestátnění.234 Řada umělců 

byla donucena k emigraci, další byli deportováni do 

koncentračních táborů. 

"Lehká zábava, která se odehrává ve vzdáleném období 

monarchie a nikdy není jakkoliv spojena s vládnoucími 

institucemi. K tomu potřeboval režim lidi, kteří dělali podobné 

filmy již dříve. "235 Proto Goebbels dovolil Karlu Hartlovi získat 

pro Wienfilm několik kvalitních rakouských režisérů a dát se do 

rozšiřování ateliérů ve vídeňském Rosenhtihelu. Zásadním úkolem 

nové pobočky Ufy byla zábava jako nedílná součást goebbelsovské 

propagandy. Kari Hartl tento úkol se svými spolupracovníky zvládl 

nad míru dobře.236 

"Odpoledne jedu se Schirachem na Rosenhtigel, abychom 

si prohlédli novou synchronizační halu Wien-Filmu. Konečně byla 

přes vleklé obtíže během války dostavěna a vypadá opravdu 

impozantně. Její zařízení působí mimořádně moderním dojmem. 

Tady už se dá něčeho dosáhnout. Viděl jsem části nového Forstova 

232 Dachs, Robert: Willi Forst, Wien 1986, s. 88 
233 Antel, Franz- Winkler Christian: Hollywood an der Dona u, Wien 1991, s. 49 
234 Protože se zde nezbývám hospodářskými a finančními aspekty 
kinematografie, odkazuji především na práci Ouha, Wilhelm: Die Geschichte 
eines osterreichischen Filmuntemehmens, diplomová práce Universitat Wien, 
Wien 1975. 
235 Steiner, Gertraud: Der Sieg der Nattirlichkeit, disertace, Wien 1984, s. 402 
236 Přehled vyrobených snímků Wienfilmu viz Příloha 2. 
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filmu Operette, který bude představovat pro Vídeň zase určitě 

obrovskou propagandu. Chtěl bych vzít berlínské producenty za 

uši a tento film jim desetkrát promítnout, aby viděli, jak se to dělá. 

Vídeňáci umějí výborně dělat propagandu pro své město. 

Propaganda pro Vídeň je lepší než město samotné. V případě 

Berlína je tomu naopak," 237 poznamenal si ministr propagandy, 

který jednou tvrdil, že "film je daleko to nejnesolidnější a 

nejnespolehlivější, co vůbec může existovat,"238 a jindy jásal, že 

"ve filmovém průmyslu dosahujeme obrovských zisků. Ve Francii, 

Belgii a v Holandku třímáme pevně otěže. A v Praze nám patří 

' 1 v v h "239 up ne vsec no. 

Během války byl Goebbels filmem čím dál nadšenější. 

"Nikdy nám film nevydělával tolik jako teď za války. Na konci 

roku hodlám udělit vysoké finanční prémie, a tím ještě zvýšit 

věrnost vybraných jednotlivců," raduje se v deníku.240 Zajímavé je, 

jak bedlivě sledoval dění ve světové kinematografii a přes 

ideologické rozpory dokázal ocenit vše, co mohlo být přínosné pro 

německý film. "Mr. Deeds jde do města. Naprosto prvotřídní 

americká podívaná s Cooperem. Výborně zvládnuto, nádherná 

tendence, skvěle zahrané. Jsem nadšený," píše třeba ministr 

v polovině roku 1939.241 

Koncem války se ale situace samozřejmě zhoršovala a 

přestože se příliv peněz do filmu vlastně nikdy nezastavil, 

podmínky pro práci se zhoršovaly. Jak líčí herec Hans Thimig, 

dalo se koncem války ve Vídni pracovat s velkými obtížemi. 

V ateliérech nebyl žádný kryt a tak musel štáb při ohlášení náletu 

237 Frohlich, Elke (ed.): Die Tageblicher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band 3, Januar- Marz 1942, Mlinchen 1994, s. 473 
238 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 6, August 1938- Juni 1939, Mlinchen 1998, 
s.257 
239 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 9, Mlinchen 1998, s. 209 
24° Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band I, Juli- September 1941, Mlinchen 1996, s. 196 
241 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teill, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 6, August 1938- Jun i 1939, Mlinchen 1998, 
s. 360 

87 



hledat úkryty v nejrůznějších sklípcích. "S herci, kteří trpěli 

obavami a strachem se dalo pracovat velice těžko. "242 

Ikonou Wienfilmu vobdobí 1938-1945 byl zcela určitě 

herec a režisér Willi Forst, který založil už v roce 1936 vlastní 

produkce a natočil pak za války pro Wienfilm čtyři díla, která jsou 

důležitými počiny rakouských filmových dějin: Operette, Wiener 

Blut, Frauen sind keine Engel a Wiener Madeln. Na všech se 

podílel jako producent, režisér, scénárista i herec. Film Operette 

(1940) plánoval jako obraz současné umělecké bohémy, ale ředitel 

Wienfilmu ho přemluvil, aby děj zasadil do minulosti. Z možných 

operetních skladatelů vybral nakonec někdejšího ředitele 

Vídeňského Carl-Theater Franze Jaunera, jehož ztvárněním si 

Forst vydobyl obrovskou popularitu. 

Forstovy ceny si byl vědom i Goebbels, který oceňoval již 

režisérovi předchozí filmy. "Odpoledne předváděčka: Bel Ami, 

nová produkce od Willi Forsta. S ním samotným, Riemannem, 

Dohmem a bezpočtem krásných žen. Drzý film, možná až příliš 

drzý, ale skvěle udělaný. tendence je sice trochu frivolní, ale konec 

konců tím lépe. Snad pár střihů a pak uvést. Bude to solidní 

obchod,"243 poznamenal si roku 1939. 

Dalším filmem, který tvoří s Operette a Wiener Madeln 

volnou operetní trilogii a vrchol Forstovy kariéry, byl snímek 

Wiener Bluf (1941 ). O rok později natočil komedii Frauen sind 

keine Engel (1942), která se jako jediná z jeho filmů té doby 

odehrává v přítomnosti (byť imaginární) a stála mnohem méně než 

jeho ostatní nákladné produkce. I tady hrál Forst vedle režie, 

produkce a scénáře hlavní roli. Poté, co produkoval film Ein Blick 

zuriick s Paulou Wesselyovou, začal na podzim 1943 natáčet 

daleko nejnákladnější závěr své trilogie Wiener Madel. "Plno 

radosti, hudby, lehkosti, vše velké, v barvě, peníze nehrají vůbec 

242 Thimig, Hans: Neugirig wie ich bin, Wien 1983, s. 211 
243 Froh1ich, Elke (ed): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 6, August 1938- Jun i 1939, Mtinchen 1998, 
s.249 
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žádnou roli," napsal Forst v reakci na doporučení, které dostal od 

ministerstva propagandy. 244 Jednalo se o první barevní počin 

Wienfilmu a znovu pojednával o operetním skladateli, tentokrát 

Michaelovi Ziehrerovi, kterého znovu ztvárnil Forst. K vůli potížím 

s natáčením a s komponováním masových scén byl film dokončen 

až dlouho po válce a premiéru měl v roce 1949. 

Nikdo za dalších tvůrců neudělal v intencích, jež měl 

Wienfilm naplňovat, pro Říši tolik jako právě Forst, nejtypičtější 

představitel rakouského filmu, který svým optimismem dokonale 

splnil Goebbelsovo zadání: "Když se díváme na plátno, tak 

můžeme s jistotou říci: takový je život!"245 Goebbels nikdy Forsta 

nemiloval i proto, že měl podle něj vizáž typického Žida, jak se 

opakovaně vyjadřoval ve svých denících, jenže dobře věděl, že 

Forst znamená pro Říši dvě věci- peníze a bezstarostnou zábavu. 

Podobně naladěným režisérem jako Forst byl druhý 

nejzaměstnanější filmový tvůrce Wienfilmu E.W. Emo. 

Specializoval se na zábavné filmy, podobně jako Forst především 

lehké komedie. Na rozdíl od něj se ale několikrát pustil i do značně 

tendenčních děl. Ve filmu Anton der Letzte (1939) nabídl hlavní 

roli Hansi Moserovi, který ztvárnil zahořklého nerudného 

komorníka, z nějž se na konci stane "úplný ideál lidství a 

humanity, tedy ne právě přijatelné cíle německé propagandy, čímž 

komik Moser daleko překročil své kompetence". 246 Moser měl být 

pouze malý tlustý mužík, kterého nesměl brát nikdo vážně. "Ale na 

konci jeho Anton vystupuje jako morální instance a vyvolává velké 

sympatie publika, což nebylo v plánu."247 

Dalšími, již mnohem otevřeněji propagandistickými díly 

byly snímky, Liebe ist zollfrei (1941) a Wien 1910 (1943), o nichž 

se podrobně zmíním v další kapitole. Celkem zvládl Emo v době 

244 Osterreichisches Filmarchiv, pozůstalost Willi Forst. 
245 Antel, Franz- Winkler Christian: Hollywood an der Donau, Wien 1991, s. 51 
246 Kresse, Dodo- Horvath, Michael: Nur ein Komodiant? Hans Moser in den 
Jahren 1938- 1945, Wien 1994, s. 46 
247 tamtéž 
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1939-1945 natočit pro Wienfilm devět filmů, jež byly kromě 

historicko-politické fresky Wien 191 O, všechny komediálního 

charakteru. Typickým příkladem hudebního vídeňského filmu je 

poněkud sentimentální Unsterblicher Walzer (1939) o rodině 

Straussů. Hans Moser dostal další příležitost v situační komedii 

Meine Tochter lebt in Wien ( 1940) a Paul Horbiger zase zpíval ve 

filmu z dávné historie Der liebe Augustin (1940). 

V roce 1943 natočil E. W. Emo ještě tři komedie Schwarz 

aufWeiss, Reisebekanntschaft a Freunde, z nichž poslední se 

dostala do kin až roku 1945. 

Ještě razantněji plnil úkoly nacistické propagandy loajální 

stoupenec režimu Gustav Ucicky, v jehož tvorbě bychom 

nevinnou komedii hledali těžko. Z deseti snímků Wienfilmu má 

komediální ladění jediný - Der Postmeister (1940) s Hansem 

Moserem v hlavní roli, který je přes své poměrně tendenční ladění 

patrně nejméně propagandistickým filmem Ucického vůbec. 

Ostatní snímky, natočené ve spolupráci s režimním scénáristou 

Gerhardem Menzelem, jsou více či méně povedená melodramata, 

v nichž většinou dominuje Paula Wesselyová a která velice silně 

apelují na diváky v intencích nacistické politiky. Prvním takovým 

filmem je Mutterliebe (1939) o povinnosti založit a udržet za 

každou cenu rodinu, další Ucického filmy jsou Ein Leben Iang 

(1940), Heimkehr (1941 ), Schicksal (1942), Spate Liebe (1943), 

Am Ende der Welt (1943) a z roku 1944 Ein Blick zuriick, Das 

Herz muss schweigen a Der Gebieterische Ruf248 

Tvůrce veseloher forstovského ražení Géza von Cziffra 

působil u Wienfilmu jako scénárista a poté i jako režisér. 

Debutoval bruslařským hudebním velkofilmem Der weisse Traum 

(1943), který se stal výstavním artiklem říšské kinematografie 

stejně jako předtím Forstova Operette, a poté, co společně 

248 Všechny tyto filmy podrobně rozeberu v další kapitole Propaganda v českém 
a rakouském hraném filmu 1939-1945. 
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s Karlem Hartlem natočili veselohru Zwei gliickliche Menschen 

(1943), v Praze natočil komedii Hundstage (1944) a o rok později 

snímek Liebe nach Noten, který přišel do kin až v roce 194 7. Šéf 

Wienfilmu Kari Hartl natočil kromě spolupráce s Cziffrou už 

v roce 1942 zdařilý životopisný film o Mozartovi Wen die Gotter 

lieben, v němž se objeví až překvapivě mnoho stejných motivů 

jako v pozdějším Formanově Amadeovi. 

Géza von Bolvary se jako režisér ve svých filmech 

věnoval městu Vídni a životu v něm stejně jako Willi Forst, ale 

kromě plesů a divadel se mu v některých podařilo zachytit i 

atmosféru ulic, hospod a životy obyčejných lidí. Typickým 

příkladem je například film Wiener G 'schichten (1940). Další tři 

komediální snímky Dreimal Hochzeit ( 1941 ), Die Heimliche 

Grafin (1942) a Schrammeln (1944) nedosahují sice stejné úrovně, 

ale přesto patří k tomu lepšímu, co ve Wienfilmu vzniklo. 

Hubert Marischka vytvořil jako režisér dva filmy. 

Hudební Wir bitten zum Tanz (1941) a až tři roky po válce 

premiérovanou komedii Ein Mann gehort ins Haus (1945) 

Posledním režisérem Wienfilmu byl původem herec Hans 

Thimig, který natočil šest různorodých filmů. Komedii So gafallst 

du mir! (1941 ), operetní muzikál Briiderlein fein (1941 ), poněkud 

tendenční film s Paulou Wesselyovou Die kluge Marianne (1943), 

podobně tendenční Die goldene Fessel (1944)249 a dva filmy 

uvedené až po válce Umwege zu dir (1944) a Wie ein Dieb in der 

Nacht (1944). 

Ke osmi kmenovým režisérům Wienfilmu Forstovi, Emovi, 

Ucickému, Cziffrovi a Bolvarymu se příležitostně přidali i někteří 

němečtí tvůrci, kteří pro Wienfilm vytvořili dalších deset filmů. 

249 Rozbory filmů jsou v kapitole Propaganda v českém a rakouském hraném 
filmu 1939-1945. 
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Byly to v roce 1939 Frau im Strom Gerda Lamprechta, v roce 

1940 propagandistický spektákl Leinen aus Ire/and (Hans Helbig), 

Donauschiffer (Robert A. Stemmle), Krambambulid (Kari 

Kostlin) a Das jiingste Gericht? (Franz Seitz), v roce 1942 

Sommerliebe Ericha Engela, v roce 1943 Das Ferienkind Karla 

Leitera, v roce 1944 Gliick bei Frauen Petera Paula Brauera a 

Romantische Brautfahrt Leopolda Hainische, který o rok později 

natočil poslední snímek Wienfilmu Ulli und Marei, jenž měl 

premiéru až v roce 1948. 
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Propaganda v českém a rakouském hraném filmu 1939-1945 

Přímou filmovou propagandu zajišťovaly v protektorátu týdeníky. 

Hrané filmy měly jiné úkoly. Protektorát byl z hlediska filmové 

propagandy natolik odlišný, že zde nebyly povoleny některé 

německé propagandistické hrané filmy. Jednalo se například o film 

G. P. U. (1942) kde hrál i Vladimír Majer250 nebo Die Goldene 

Stadt ( 1941 ), film o Praze plné neřestných Čechů, která byla jinak 

krásným německým městem. Jiří Doležal tvrdí, že zákaz byl vydán 

proto, že "zde byla Čechem pohaněna německá rasa" 251
. V tomto 

případě šlo ale spíše o explicitně negativní obraz českých lidí, 

který by mohl v protektorátu způsobit ze strany publika 

nepříjemnosti. Distribuci těchto snímků obstarávala půjčovna 

NSDAP a byly určeny především pro příslušníky armády a 

NSDAP. Některé z nich se promítaly jen v kině Deutsche 

Lichtspiele. Jiří Brdečka líčí, že se na tyto projekce bylo možné 

tajně dostat. 252 O to ale patrně mezi českým publikem nebyl zájem. 

Postupem času jednoznačně propagandistické filmy 

pozbývaly na primitivnosti, příznačné pro první polovinu třicátých 

let. Takový Žid Siiss, realizovaný v roce 1940, "měl už všechny 

parametry uměleckého spektáklu". 253 Podle Jiřího Brdečky ale 

nejzlotřilejší film nacistického údobí nenajdeme mezi "těmito 

2-4 
okázale tendenčními těžkooděnci. Zákeřnější je převlek." ~ Do 

českých kin byl uveden film Žaluji (Jeh klage an) německého 

prominentního režiséra propagandistických filmů Wolfganga 

Liebeneinera z roku 1941. Vypráví příběh o lékaři, jenž 

uposlechne prosby své nevyléčitelně nemocné ženy a bezbolestně 

250 Vladimír Majer působil za války v Městských divadlech pražských. Jako člen 
fašistické skupiny Zelené hákové kříže agitoval mezi herci. V německém 
tendenčním filmu G. P. U. hrál policejního komisaře. Po válce byl uvězněn na 
tři měsíce. 

251 Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu, Praha 1996, s. 196 
252 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lucernou, Praha 1992, s. 79 
153 tamtéž, s. 78 
254 tamtéž 
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jí zkrátí utrpení. Jeho přítel, odpůrce euthanasie, ho požene před 

soud, ale později, otřesen případem z vlastní praxe, mu přispěchá 

na pomoc svým svědectvím. "Myšlenka, charaktery postav, 

herecké výkony, režijní styl se navzájem předstihují v jímavém 

humanismu.'' 255 Film byl natočen na přímý podnět nacistických 

úřadů a měl ovlivnit veřejné mínění a ospravedlnit gestapem 

prováděnou euthanasii válečných mrzáků i chovanců ústavů pro 

duševně choré. V zázemí byly kvůli válce se Sovětským svazem 

potřeba nové lazaretní prostory a začala se provádět masová 

euthanasie. Lékařská komora protestovala a snímek Žaluji byl 

nakonec promítáno v normální distribuci, ale bez obvyklé 

publicity, která za normálních okolností propagandistické filmy 

provázela. 

Otakar Vávra256 vzpomíná, jak režisér Pabst v Praze natáčel 

film Paracelsus o slavném německém vědci ze šestnáctého století. 

Měl možnost absolvovat na natáčení stáž. "Uviděl jsem důkladnou 

a přesnou profesionální práci, v tomto filmu hrál také starý mistr 

Werner Kraus." 257 Vávra líčí tento snímek jako čistě historickou 

záležitost, ač se zde jednalo o jasný propagandistický záměr, jímž 

se měly ospravedlnit šarlatánské lékařské pokusy vedoucí 

k vynikajícím výsledkům, a Werner Krauss byl jedním 

z nejprotěžovanějších rakouských kolaborantů v říšské 

k . fí' 2~8 mematogra 11. · 

255 tamtéž 
256 Otakar Vávra patřil spolu s Františkem Čápem mezi nejvýznamnější režiséry 
Lucernafilmu. Již před válkou natočil dva významné snímky československé 
kinematografie "Panenství" a "Cech panen kutnohorských". V období 
protektorátu natočil deset většinou kvalitních celovečerních filmů. 

257 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 121 
25

K Werner Krauss ( 1884-1959) nebyl sice nikdy členem NSDAP, přesto mu 
náleželo prominentní místo mezi kulturními osobnostmi Třetí říše. Svůj 

antisemitismus projevoval především účinkováním v divadelních hrách a 
filmech, které ho propagovaly. Za všechny uveďme role v antisemitském 
snímku "Žid SUss". Nejen že se nebránil přijmout roli Rabbi Lowa, ale dokonce 
požadoval, aby mohl hrát židovských rolí v tomto filmu více. Krauss patřil mezi 
Goebbelsovi oblíbence a dokonce působil ve třicátých letech jako prezidiální 
rada říšské divadelní komory. V roce 194 7 byl zproštěn všech obvinění ohledně 
propagace nacismu a svou odpovědnost za některá pronacistická díla, v nichž 
účinkoval nikdy nepřijal. Ještě po své smrti v roce 1959 byl v tisku označován 
za naprosto apolitického geniálního umělce. 
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Vzhledem k bojkotu a později zákazu amerického filmu 

koncem roku 1941 a k faktu, že česká produkce byla neustále 

snižována, museli se obyvatelé protektorátu spokojit i s produkcí 

německou. 

Zpráva SD z ledna 1941 informuje mimo jiné o tom, že "za 

pozornost stolí některé pokusy Čechů účastnit se na německém 

kulturním životě .... Pomalu začíná být zřetelný stoupající zájem 

Čechú o německé filmy. Například neobvykle velkou návštěvnost 

má film Žid Siiss, jenž často i u nich vyvolává protižidovské 

nálady. Velkému ohlasu se těší pro svůj Čechúm blízký zpúsob 

zpracování film Opereta, který české ohlasy v tisku prohlašují za 

nejlepší německý film uplynulého roku."259 

Opereta byla oddechový revuální film Williho Forsta.260 Žid 

Siiss byl ale film čistě propagandistický a ostře antisemitský. Část 

se ho natáčela na Barrandově a hráli v něm polští Židé, protože 

ministr Goebbels nepřipustil, aby se točilo s židovským 

komparsem přímo v říši. Natáčení scén na Barrandově se účastnili 

i němečtí Židé, kteří po roce 193 3 emigrovali do Československa a 

dokonce duchovní z pražské Staronové synagogy. Režisér filmu 

Veit Harlan261 ve svých velice apologetických pamětech sice píše, 

že nikdo nebyl k účasti na filmu nucen a on sám vůbec svůj film 

za antisemitský nepovažoval, ale vzhledem k tomu, že byl film 

natáčen v roce 1940, je toto tvrzení velice nevěrohodné. Nebyly to 

slíbené peníze, ale příkaz úřadu Zentralstelle flir judische 

Auswanderung, který byl plně v moci nacistů. Podle některých 

tvrzení Židé sami prý netušili, že Harlan natáčí antisemitský film, a 

259 SÚA, fond 114-9-21, k. 35. Měsíční zpráva SD z ledna 1941, s. 3. 
260 Willi Forst byl patrně nejznámějším režisérem a hercem rakouského filmu 
třicátých a čtyřicátých let. Točil téměř výhradně komedie a nejvíce ho proslavily 
filmové operety. Mezi jeho nejznámější filmy z období války patří kromě 

operetní trilogie "Bel A mi" ( 1939) a "Frauen sind ke i ne Engel" ( 1943). 

261 Veit Harlan byl nejprominentnějším filmovým režisérem Třetí říše. Mezi 
jeho nejznámější díla patří "Velký král" ( 1942) o Friedrichovi II. a antisemitský 
.,Žid Silss" ( 1940). 
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chtěli jen využít "jedinečnou příležitost ukázat ve filmu své 

náboženské obřady a vyvrátit některé výtky ze strany německé 

veřejnosti"262 , což je taktéž přinejmenším diskutabilní. 

V protektorátu proběhla slavnostní premiéra filmu 21. ll. 

1940 v kině Na Příkopě. Podle Heleny Krejčové tento rasistický 

film u nás ,,otevřel antisemitismu přístup do společnosti." 263 

Takové tvrzení sice nelze jednoznačně přijmout, pravdou ale je, že 

tisk (kromě fašistických tiskovin), se do té doby vysloveně 

útočným protižidovským článkům pokud možno vyhýbal či se 

v něm neobjevovaly příliš často, zařadil vedle recenzí filmu také 

několik výrazně protižidovsky zaměřených statí. Na premiéře 

nechyběli zástupci ÚŘP ani ministři protektorátní vlády. Před 

promítáním zahrála hostům Česká filharmonie. Čeští filmoví 

recenzenti chválou na film ani nenávistí k Židům nešetřili. Quido 

E. Kujal vylíčil postavu ztělesněnou Ferdinandem Marianem velice 

emotivně: "Jeho Siiss je prohnaně úlisný, uhlazený, podlézavý a 

úskočný, velikášsky povýšený, krutý a cynický, výsměšně drzý a 

také dost krvelačný a neřestný, aby klidně páchal své zločiny, jde

li o sebevědomé povýšenectví židovské rasy. A je také dost 

zbabělý, aby žadonil o milost, když je všechno ztraceno." 264 

Kujalova recenze nebyla bohužel žádnou výjimkou. 

V protektorátu se začínaly ozývat hlasy volající po 

propagandě v českém filmu. Oberlandrat Ringel vyslovil 

požadavek, že by filmy promítané školám neměly být apolitické a 

měly by naopak sloužit k politické výchově žáků?65 

V zahraničním exilu se naopak uvažovalo se o pročeské 

propagandě v médiích. Na to ale domácí informátoři realisticky 

odpověděli: "Naše kina nebudou mít pro naši propagandu velkého 

významu, z cizích filmů sem nic hodnotného nepřijde, německý 

262 Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie, Praha 2003, s. 98 
263 Krejčová, Helena: "Jsem nevinen": Sliss, Harlan, Čáp a jiní, in Iluminace 5, 
1993,č. 3,s.65 

264 Quido E. Kujal: Žid Stiss, Český filmový zpravodaj, 7. 12. 1940, č. 23, s. 2 
265 SÚA, fond ÚŘP, k. 276, sign. I-la 1574, diskuse o stavu českého filmu 
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film nestojí obsahově za mnoho a mimo to je ve službách nacismu, 

náš film bude odsouzen k úrovni limonád, jaké režíroval 

Slavínský, neboť na lepší film nebudou při dravé soutěži 

německého filmu peníze." 266 Přesto Je možné v řadě 

protektorátních filmů takové tendence vysledovat. Do jaké míry by 

se daly nazvat přímo pročeskou propagandou, respektive 

kontrapropagandou se budeme věnovat v jedné z dalších kapitol. 

Nejaktivnější byl v kladení požadavků na propagandu 

v české kinematografii fašistický tisk. "Naše česká filmová 

produkce dosud nenašla žádný námět s protižidovskou tendencí. 

Patrně se jej ani nesnaží najíti! ... Českému lidu nenaskytla se 

dosud příležitost, aby vlastním českým filmem se mohl přesvědčiti 

o zhoubném účinku židovského ducha. Zatímco německá filmová 

produkce předvedla v těchto dnech vysoce působivé filmy 

"Rotschildové" a "Žid Suss", u nás je mrtvo." 267 Jiný recenzent 

chválí film Koncert podle přání, "v němž kromě románku lásky 

vidíme skvělé doklady kamarádství německých vojáků. Pro naše 

filmaře je film ukázkou, že není třeba jen z prostředí barů a krčem, 

nebo se slečnami s morfiovými injekcemi, ale že je nejvýše na 

čase. aby se začalo s náměty ušlechtilými, které jsou namnoze 

pohozeny někde v archivech filmových společností."268 Jindy byl 

hodnocen jako skvělý propagandistický protibritský film Ohm 

Kriiger. V této souvislosti pisatel upozorňoval, že filmová 

produkce má velikou zodpovědnost před dějinami. "Co udělali v 

tomto oboru u nás v Protektorátu?"269 

21
'
6 VHA, 37-91-l. Zprávy z Protektorátu, s. 62, ll. 6. 1939. 

267 Čekáme na protižidovský film, Arijský boj, r. 2, č. I, 4. I. 1941, s. 4 

21
'
8 Koncert podle přání, Arijský boj, r. 2, č. 12, 29. 3. 1941, s. 5 

269 Co dělají naši filmaři., Arijský boj, r. 2, č. 30, 2. 8. 1941, s. 2 
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Antisemitismus v českém filmu 

I v protektorátu existovaly plány na uvedení tendenčních filmů. Co 

se týká protižidovské tematiky, první projekt vysloveně 

protižidovského filmu předložil Filmovému ústředí pro Čechy a 

Moravu jeho autor, herec a režisér Čeněk Šlégl, v roce 1940. Film 

se měl jmenovat Návrat. "Pro svou aktivistickou činnost a 

smýšlení je již dlouhou dobu záměrně bojkotován a není připuštěn 

k práci ve filmu. Před dvěma lety již předložil Filmovému ústředí a 

Filmovému studiu námět pro protižidovský film Návrat, líčící 

návrat k půdě a zhoubnou činnost Židovstva na českém venkově. 

Tento námět byl však oběma institucemi hladce odmítnut a Šlégl 

byl vystaven ještě zostřenému bojkotu," 270 píše o Šléglovi jeho 

kolega. kolaborantský režisér Václav Binovec, jenž ho chtěl 

pomoci dosadit na jedno z vedoucích míst ve Filmovém ústředí. 

Existovaly i jiné projekty poplatné nacistické ideologii, než 

byly filmy s prvky antisemitismu. Už v roce 1939 byl připravován 

film Václava Binovce Čtverylka lásky, o němž podrobně 

informovala Vlajka: "Jako příští film se připravuje Cámarova 

Čtverylka lásky, film protizednářské tendence, odehrávající se v 

době lehkovážného rokoka v českých filmech tak málo 

uplatňovaného. Lída Baarová -jak jsme již psali - vytvoří v něm 

roli hraběnky de Cagliostro, jež je ústřední postavou Čtverylky 

lásky, ve které kromě jiných historických osobností se setkávají 

stárnoucí Casanova a mladiství Cagliostro. Tento film, jehož 

dialogy upravoval vůdce Vlajky Jan Rys, vzbuzuje zájem netoliko 

v zahraničí, ale i u nás, zvláště v ohnisku "šuškandy"! Ba, dokonce 

někteří z exponentů a emisarů marxistických a zednářských kruhů 

se dali již slyšet, že se postarají o to, aby realisace Čtverylky lásky, 

jejíž režií byl pověřen o český film se zaslouživší národovec 

270 AMV, S-531-6 
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Václav Binovec a uměleckým poradcem je mistr Josef Wenig, byla 

zmařena! -Tak nevíme!"271 

V článku Vlajky Casanova kouzla zbavený a Čtverylka lásky 

píše redaktor o tom, že se už před Binovcem s "ironií na Casanovu 

zahleděl" německý filmový herec-režisér Viktor de Kowa ve filmu 

Casanova se žení. Tento zednář, "když odloží paruku, je pravým 

opakem toho, koho představoval. Již stárnoucí Casanova a své 

neodolatelnosti pozbývající vystupuje v takovémto pojetí i v 

Cámarově filmu Čtverylka lásky, s jehož natáčením se v nejbližší 

době započne. Komorním filmem z doby rokoka, galantním 

dobrodružstvím, odehrávajícím se mezi osmi osobami na českém 

loveckém zámečku Kačíně, kam se utekla sličná hraběnka 

Cagliostro, jejíž roli bude hráti Lída Baarová."272 

Nakonec zůstalo jen u projektu. Zajímavá je zde zmínka o 

vúdci Vlajky Rysu-Rozsévačovi, jenž upravoval dialogy k filmu. 

Dále pokročila realizace filmu Kníže Václav, který měl být 

natočen na popud okupantů a měl ve svatováclavské legendě 

zdúraznit vazalský vztah knížete Václava k saskému králi, tedy k 

německému panovníkovi. Něco jiného tvrdí Alžběta Birnbaumová, 

pověřená vypracováním námětu: "Ústředním problémem byl spor 

obou bratří, Václava a Boleslava, při čemž slovansky cítící kníže 

Boleslav byl neméně sympatickou postavou než jeho sv. bratr. 

Scény, které byly pro tento film natočeny, byly voleny tak, aby 

mohli býti kdykoliv použity. Miloš Havel dovedl obratným 

jednáním v době zvětšující se persekuce celou věc potopiti."273 

Na scénáři k filmu pracovali Zdeněk Štěpánek, Alžběta 

Birnbaumová a František Čáp. Otakar Vávra vzpomíná, že ve 

filmu "měla být ukázána naše tisíciletá poplatnost a příslušnost pod 

svrchovanost Německé říše. Byly příliš vysoké náklady a začínala 

271 Vlajka, r. lX, č. 40, 8. 9. 1939, s. 6 

272 Vlajka, r. IX, č. 76, 19. 9. 1939, s. 6 
273 AMV, 10 433. Výpověď z 6. 6. 1946. 
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silná averze z české strany proti tomuto tématu." 274 Přípravy k 

realizaci byly z české strany protahovány a přestože již bylo 

určeno obsazení rolí, proběhlo jen exteriérové zkušební natáčení a 

tak se "pro materiální nedostatky výrobě podařilo po dvou letech 

celý projekt tiše zlikvidovat".275 

Jako součást protibolševické propagandy měl být natočen 

film podle divadelní hry Rudolfa Medka Plukovník Švec o bojích 

československých legií proti Rudé armádě. Na jaře 1944 požadoval 

Anton Zankl, aby ředitel Nationalfilmu Feix nechal tento film 

natočit: "Oni dali peníze, já dělal smlouvy. S herci a všelijakými 

poradci, spousty smluv. Kožík psal námět, ale s tím jsem byl 

domluven. pěkně to odbyl a šel od toho pryč .... Nejdřív jsem 

žádal, aby mi jako odborné poradce pustili čtyři až pět generálů, 

pak zas jsem žádal o takových sedm set chlapů, které musím 

obléknout a dát jim vintovky, exteriéry jsme si vymysleli až u 

Prešova ... pak už se blížil konec války," líčí obstrukce při realizaci 

Fcix.276 

Historik Jiří Doležal se zmiňuje o filmu Miloše Cettla Kolesa 

dějin z roku 1945, což byl "střihový dokument s dotáčkami, který 

dokazoval, jak dalece byl český národ uchráněn hrůz války a jak 

bylo v jeho vlastním zájmu zachovat klid a pořádek",277 Vzhledem 

k tomu, že se jedná o dokument, ač mělo být několik scén 

dodatečně dotočeno, je tento film mimo rámec hraného filmu, jímž 

se zde zabýváme. 

Protižidovský film se v české kinematografii naštěstí nikdy 

nerealizoval. První film, kde se vyskytuje postava, jež odkazuje na 

negativní obraz Žida, je Ulice zpívá (1939) Ladislava Broma278
. 

nl Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 123 
175 Bartošková - Frída - Kolár: Československý zvukový film 1930-1945, l.díl, 
Praha 1965, s. 293. Knížete Václava měl hrát Karel Hčiger a jeho bratra 
Boleslava Vítězslav Vejražka. 
276 Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, Film a doba ll, 1965, s. 
187 
277 Doležal. c. d .. s. 216 
m Režisér Ladislav Brom byl zajímavý především tím, že se nejprve účastnil 
s fašisty pokusu o zabrání barrandovských ateliérů a později se naopak 
angažoval v odboji. 
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Čeněk Šlégl zde karikuje postavu domněle židovského vetešníka 

Puškvorce, který typologicky odpovídá negativně nahlížené 

postavě židovského obchodníka. 

Ulice zpívá je komedie o dvojici klaunů, kteří se po požáru 

cirkusu ujmou malého chlapce. 279 Komediální výstupy Vlasty 

Buriana s Jaroslavem Marvanem doprovází plno písní, které trio 

zpívá pro pobavení publika. Ač na ně chodí obrovské davy, stále si 

stěžují na chudobu a jako v jiných protektorátních filmech řeší 

svoji nelehkou finanční situaci. V celém filmu není řečeno, že je 

Puškvorec Žid, ač splňuje svými lichvářskými sklony a typologií 

všechny dobové rasistické předpoklady k tomu, aby byl za 

židovského obchodníka považován. Je to prostě jen vetešník se 

zločinnými sklony. 280 Skupuje vše, na co přijde, za nález šperku 

jim nabízí pět set korun, které nemá, chodí prý krást do banky a 

nebádá klauny k nepoctivosti. "To je nanejvýš zatajení nálezu. 

Nikdo o tom neví," říká. Pak chce dvacet procent za mlčení a 

klauny vydírá. Burianova šaška málem přesvědčí, ale uvědomělejší 

z dvojice mu řekne: "Vrať to na policii, nežeň se do maléru." 

Divák viděl, jak se hlášení na policii vyplatí, hospodyně klaunů 

nakonec brilianty odevzdala a byla za ně bohatě odměněna. Na 

konci filmu vyvedou klauni Puškvorce násilím ven a zmažou ho 

lógrem. 

Film měl premiéru v září 1939. To, co se zdálo vtipné před 

okupací, stalo se po ní spíše nemorální, přestože scéna působí více 

komicky než vyloženě protižidovsky. Šlégl hrál zkarikovaného 

židovského vetešníka Puškvorce v komedii Ulice zpívá 281 

v Divadle Vlasty Buriana už od roku 1934. Poté, co v roce 1939 

natočil s Ladislavem Bromem a Vlastou Burianem stejnojmenný 

film, byla tato hra o dva roky později znovu uvedena, což bylo ve 

279 Zajímavé je, že na plakátech ve filmu je nápis "Dnes představení" ještě 
pouze v češtině a nad nočním klubem je anglický nápis "Dancing". 
28° Kdo znal divadelní hru, považoval Puškvorce za Žida. 
281 Just, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků, Prahy 1994, s. 
50 
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stávajícím politickém a společenském kontextu přinejmenším 

diskutabilní. Jiří Weil se po válce rozčiloval, že v Burianově 

divadle byl "hrán kus s antisemitskou tendencí, v němž hlavní 

úlohu karikovaného žida hrál fašistický výtečník Šlégl". Vladimír 

Just ale hru s "groteskní epizodou Čeňka Šlégla v roli židovského 

vetešníka Puškvorce" nepovažuje za kus s antisemitskou 

tendencí. 282 

Brzy byl ale natočen snímek, v němž se výrazná antisemitská 

sekvence skutečně objeví. V kině Lucerna měl 21. listopadu 1941 

premiéru film mladého režiséra, autora Babičky, Františka Čápa 

Jan Cimbura. Adaptace části románu J. Š. Baara, vyprávějící 

životní příběh zbožného jihočeského venkovana, vyzní jako idyla 

ze starých časů a oslava venkova. Tím se nijak neliší od tradičních 

produktů protektorátní kinematografie. Do filmu je však vložena 

epizoda o židovském krčmáři, který je patřičně zkarikován, a jeho 

následném vyhnání spravedlivými venkovankami, která je 

filmovými historiky shodně označována jako "jediný podstatný 

ústupek rasistické ideologii v celé naší hrané kinematografii během 

okupace". 283 

Film pojednává o čeledínovi, který se vlastní pílí, 

pracovitostí a poctivostí na jihočeském statku vypracuje až na 

majitele gruntu. Cimbura je vysoký, statný, sečtělý a dokonce ani 

nepije jako ostatní. Je nesmírně odpovědný a svou lásku s1 

nevezme, dokud nebude hospodařit na vlastním. Práce a 

odpovědnost je důležitější než láska, A Cimbura musí dlouho 

pracovat, ne myslet na ženy. To trvá příliš dlouho a jeho milá se 

vdá za jeho přítele. Ten po několika letech zemře, Cimbura 

hrdinsky zachrání z hořícího lesa její děti a ona si ho konečně 

vezme. Přes SVOJI oblibu překvapí film nepřesvědčivými 

hereckými výkony a absencí jakéhokoliv dramatického děje. 

2x2 tamtéž, s. 95 
283 Kučera, c. d., s. 32 
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Gustav Nezval představuje hrdinu o hlavu vyššího než 

ostatní. Hned na počátku předvede svoji sílu, kdy zvedne vůz, 

který neutáhne ani kůň. Ač je sečtělý, všechny přepere, což 

dokáže, když v hospodě drží dva soky třepající se nad jeho hlavou. 

Miluje poctivou práci, dokonce odmítne nabídku knížete, protože 

patří na grunt. "Raději orám a seju než jezdím od města k městu." 

Oslava fyzické síly prostupuje celým filmem, není ztělesněna jen 

hlavním hrdinou, ale i ostatními chasníky, především když tito 

polonazí svalovci plaví koně v řece. 

Venkovská idyla a radostná práce v ní. To jsou dva hlavní 

pocity, které divák při sledování filmu získá. Pracuje se, prvních 

dvacet minut není snímek ničím jiným než přehlídkou 

zemědělských prací, jí se, jezdí se na koních a po práci si všichni 

dopřejí trochu zábavy a hodně lidové hudby. Prostí venkovští lidé 

se stále usmívají, vzorem poctivosti je starý sedlák, u něhož 

Cimbura pracuje. "Hospodář je rovnej člověk, moc toho 

nenamluví, ale jedná." Sám Cimbura pracuje za tři. "Lepší ženská 

práce než žádná," říká, když není nic těžkého, s čím by mohl 

pomoci. Když neoře, krmí aspoň slepice nebo pase krávy. Orba 

režisérovy slouží jako oslava zemědělské výroby. Výchovně 

působí například detailní záběr na prsť v Cimburových rukou a 

k tomu jeho komentář: "Chleba z ní teprve bude." Když idylu 

naruší střet s židovským lichvářem, dramatickou scénu uklidní 

dvouminutové záběry orby. 

Ve filmu není třeba žádné psychologie, stačí hudba a obrazy 

venkovské práce. Kromě oslavy práce zazní ve filmu i několik 

projevú češství. Postavy mají oděvy jako z Jiráska, večer se 

vypráví pověst o Horymírovi a celý film provázejí záběry krajiny 

za zvuků symfonické hudby na lidové motivy (například Tálínský 

rybník) a venkované si neustále pobrukují lidové písně. Národní 

sebevědomí zdvihne i Cimburova návštěvy Prahy, jíž doprovázejí 

záběry na panorama Pražského hradu, orloj, Daliborku, Týn a 

vrcholí procházkou užaslého Cimbury prostorami Svatého Víta. 

Diváka krásy hlavního města nepochybně nadchly a rád patrně 
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režisérovi odpustil, že výlet do Prahy byl z hlediska děje naprosto 

nesmyslný. "Praha je krásná, ale nemáte tu ani louky, ani les," 

povzdechne si při odjezdu domů Jihočech Cimbura. V dobovém 

kontextu mohla mít největší ohlas mezi českými diváky scéna, 

v níž si děti Cimburovi stěžují, že ptáček v kleci nezpívá. 

"Skřivánek, ten zpívájen na svobodě," odpoví jim čeledín. 

Venkovskou idylu narušuje krčma zlopočestného židovského 

lichváře. V jejích interiérech se odehrají celkem tři sekvence. 

V první ukazuje režisér Čáp, jak muži hrají kostky, pijí a ráno 

nevstávají do práce. Navíc je tam draho, ale vypočítavý Žid 

s placením klidně počká. Už když krčmář ve strachu otevírá dveře 

a pouští sedláky tajným vchodem, nejsme na pochybách, že 

provozuje něco nekalého. "Kdyby někdo přišel, měl bych z toho 

mrzutosti," rozhlíží se vyděšeně. Kromě něj obsluhuje venkovany 

velice pěkná poloodhalená ženština, patrně lehká děva. 

Ve druhé scéně je krčmář ještě úlisnější a vysvětluje, proč 

dává na dluh. "Za zlaťák koupím, za dva prodám, to máš akorát to 

jedno procento." Jednoho z dlužníků vydírá a dává mu podepsat 

dlužní úpis na statek, aby nezvedený synek mohl dále pít. 

Třetí scéna začíná tím, že Putimské ženy zjistí, kam chodí 

jejich muži, "Toho Žida nám byl čert dlužen," horlí jedna z nich. 

"U Žida, tam se vůbec dějou věci. Musíme myslet na děti. Odřou 

nás o všechny peníze." Žid prý způsobil úpadek jednoho za statků. 

"Musí se udělat pořádek!" zařve dav žen a za dramatické hudby 

vyrazí ke krčmě na pogrom. Nejprve zbijí krčmáře, pak své muže, 

zlikvidují zařízení hostince a vytrestají koštětem a sprostými 

nadávkami šenkýřku. Demolice končí záběrem na plameny, 

v nichž hoří dlužní úpis na statek, který krčmář přivedl k úpadku. 

Zbavte se dluhů, hlásá tak otevřeně režisér, je to jen ve vašem 

zájmu. A u koho máte dluhy? No přece u Židů! Celá scéna tvá tři a 

púl minuty, po téměř dvouminutové sekvenci intenzivního ničení 

odchází shrbený Žid po cestě do dáli beze slov. 

104 



Celkové hodnocení filmu Je poněkud překvapivě 

nejednoznačné. Na jedné straně je akcentována tato scéna, někdy 

ovšem zmírňována dodatkem, že šlo o vynucený ústupek,284 jindy 

je film jednoznačně chápán jako další výrazný vklad k posílení 

národního cítění. 285 Jindřich Černý vnímá snímek jako "oslavu 

českého kraje a pracovitého sedláka v něm", přičemž pogromovou 

scénou se Čáp "jistě nechtěl konformovat s německou rasovou 

politikou, byla to ovšem scéna v dobovém kontextu nevhodná a 

nevkusná". 286 Podle většiny filmových historiků je to zdařilá 

filmová adaptace románu J. Š. Baara s výrazným hereckým 

výkonem Gustava Nezvala v titulní roli a zároveň "jediný film z 

protektorátního údobí, vycházející vstříc přání okupantů v příliš 

tendenčním podtržení rysů postavy židovského krčmáře." 287 

Dlužno dodat, že existují ještě další protektorátní snímky 

s náznaky antisemitismu. Sám Čáp o filmu řekl, že se pro tuto 

látku rozhodl v době, kdy "českému lidu byla vyvlastňována půda 

a celé vesnice a kraje byly vystěhovávány". A protože novinářům a 

divadelníkům "byla sebrána téměř veškerá možnost hovořit 

k lidem, pokládali jsme za svou povinnost činiti tak filmem, ... 

zdůraznit nedělitelnost půdy, pracovitost a hrdost českého selského 

rodu. ukázat krásnou českou krajinu, a lásku lidu k ní, stavební 

krásu české vesnice, krojů, lidových písní a lásku k hroudě ... "288 

Osobitý názor na Jana Cimburu má Jiří Brdečki89 , který si 

všímá úplně jiného fenoménu možné poplatnosti režimu, než je 

antisemitská scéna: "Filmová adaptace Baarova románu měla 

působit v našich kinech jako nacionální posilovač, namíchaný však 

a servírovaný s takovou opatrností, aby ukolébal bdělost i 

28~ Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu, Praha 1996, s. 208 
285 Brož, Jaroslav-Frída, Myrtil: Historie československého filmu v obrazech, 
1930-1945, Praha 1966, s. 178 
286 Černý, Jindřich: Jiřina Štěpničková, s. 144n 
287 Bartošková - Frída - Kolár: Československý zvukový film 1930-1945, I. díl, 
Praha 1965, s. 80 
288 AMV. I O 298. Odvolání Františka Čápa proti rozhodnutí disciplinární 
komise, nedatováno. 
289 Pozdější scénárista Jiří Brdečka působil v době protektorátu jako redaktor 
v Lucernaťilmu Miloše Havla a zanechal o svých zážitcích vzpomínky v knize 
s názvem Pod tou starou lucernou. 
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nacistického cenzora, odhodlaného likvidovat již v zárodku nástup 

nějakých nových Babiček. Nevím: byla to hra náhody, nebo 

mazanost dramaturgie Lucernafilmu, která mu předložila scénář 

Jana Cimbury v podobě, připomínající svým zabarvením tvorbu 

určité, oficiálně schvalované oblasti německé literatury. Blut und 

Boden, krev a půda, tak se jmenoval směr, oslavující niterné a 

někdy až mystické pouto mezi zemědělcem a jím obdělávanou 

půdou. Nešlo konečně o specialitu germánského písemnictví, 

vždyť i u nás se v tomto směru činila skupina autorů stejného 

' ' "290 vyznam ... 

Stejně nejednoznačně viděl hlavní přínos filmu soudobý tisk. 

Jen částečně pravdivé je tvrzení Jiřího Doležala, že soudobé 

referáty na scénu neupozorňovaly, či ji dokonce záměrně 

ignorovaly, či Heleny Krejčové, která tvrdí, že pogromistická 

scéna byla kritikou v "naprosté většině úplně pomíjena". 291 

Zdrženlivost recenzentů měla vycházet z toho, že Cimbura byl na 

rozdíl od Žida Susse film český a byl uveden do kin v době prvních 

židovských transportů. 292 Dávat scénu do souvislosti se zesílenou 

protižidovskou kampaní po příchodu Reinharda Heydricha by bylo 

nepodložené - i když celkem pravděpodobné - tvrzení, ale ve 

skutečnosti si většina recenzentů antisemitského ostnu "všimla"293 

bud' relativně okrajově jako například článek v Českém slovu, kde 

je ,,vybití krčmy židovského lichváře" jednou ze "vzrušujících 

podrobností'', 294 E. Kačírek se v Lidových listech zmiňuje pouze o 

"výstupu v hospodě"295 , B. Rádl v Kinorevui vidí ve vyhnání Žida 

motiv, který se jediný z celého filmu "dotýká dneška a jeho 

290 Brdečka, c. d., s. 121 
291 Krejčová, Helena: "Jsem nevinen": Si.iss, Harlan, Čáp a jiní, in Iluminace 5, 
1993, č.3, s. 85. Doležal, c. d., s. 209 
292 tan1též 
293 Nesmíme v tomto kontextu zapomenout, že premiéra filmu proběhla 
v listopadu roku 1941. 
29

-t Fihn podle rotnánu J. Š. Baara, České slovo, 27. 11. 1941, s. 4 
295 Kac: Podle románu J. Š. Baara "Jan Cimbura" filmově, Lidové listy, 23. ll. 
1941, s. 8 
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převratných dějů" 296 , nebo naopak kritika tuto epizodu patřičně 

zdůraznila jako například Čeněk Ježek ve Venkově: "Působící 

scénou je i vyhnání Žida z české vesnice, lichvářského toho upíra." 

Dále dodává, že "český film bude konečně na cestě, na níž má být, 

chce-li plnit poslání kulturní, národní a propagační, které plnit v 

' ' d' ' '" 297 prve ra e ma a mus1 . 

V ČFZ chválí scénu Quido Kujal: "Žida - kořalečníka a 

výraznou charakteristiku představuje Fr. Roland. Bouřlivý výstup 

rozhněvaných selek v Židově krčmě, která je demolována a Žid z 

kraje vypuzen, je sehrán velmi temperamentně."298 

V. Srkal v Národní politice píše: "Ve vhodně rozvedené 

epizodě, ukazující na zlo, které v české vsi způsobil Žid -

kořalečník, zaujal hrou a maskou Fr. Roland." 299 Pressa otiskla 

článek s názvem Protižidovský motiv ve filmu "Jan Cimbura": "K 

páteční premiérou uvedenému Lucernafilmu režiséra Fr. Čápa Jan 

Cimbura uvádíme ještě několik podrobností k roli Fr. Rolanda, 

jehož výkon v postavě Žida, byl oceněn přítomným obecenstvem. 

Výkon Fr. Rolanda připomíná jím skvěle vykreslenou 

charakteristiku postavy Jidáše ve D. C. Faltisově hře Veronika. Jan 

Cimbura ukazuje divákovi realistický obraz jihočeské vesnice z 

polovice minulého století. Proto zde nesměla chybět postava kdysi 

tak příznačná pro náš venkov: židovský krčmář, vykořisťující ve 

své kořalně sedláky celého kraje. Nicméně tento parazit dojde 

nakonec zasloužené odplaty. Rozhněvané ženy rozbijí zařízení 

krčmy a Žida vyženou z vesnice. Jeho roli vytvořil znamenitý 

charakterní herec, člen Národního divadla, Fr. Roland. Výrazná 

maska i Rolandův herecký výkon činí z této figurky jednu z 

nepúsobivějších rolí Jana Cimbury."300 

296 Dr. B.R.: Baarův román ve filmu: Jan Cimbura, Kinorevue 8, 1941, č. 17, s. 
131 
297 Čeněk Ježek: Zase jednou poctivý český film, Venkov, 23. ll 1941, s. 3 
m Q. Kujal: Jan Cimbura, Český filmový zpravodaj 21, 1941, č. 21-22, s. 4 
299 Viktor Srkal: Film o českém sedláku. Jan Cimbura, Národní politika, 25. ll. 
1941,s.4 

1011 Protižidovský motiv ve filmu Jan Cimbura, Pressa 13, 25. ll. 1941, s. 2 
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Článek z Filmových listů Výchovné poslání filmu Jan 

Cimhura zachází ještě dále: "Dokonalá je zejména vrcholná scéna, 

kdy Fr. Roland nad troskami své kořalny proboha prosí svoje 

soudce z řad vesnických žen, aby jej nebily. v tomto ohledu film 

Jan Cimhura koná také výchovné poslání, neboť ukazuje židovské 

nebezpečí, odhaluje židovské podlé způsoby, jak odírali arijce o 

peníze, přičemž Žid posléze dochází zasloužené odměny. Zásluhu 

režiséra Fr. Čápa 

vyzvednouti. ''30 1 

v tomto ohledu nutno po zásluze 

Na druhou stranu několik článků skutečně scénu úplně pomíjí 

a včetně výše uvedených povětšinou chválí film jako "oslavu české 

krajiny" 302
, "realistické zachycení vesnice" 303

, Fialovu hudbu a 

Deglovu kameru. Najdou se však i zdrženlivější reakce, které 

poukazují na slabý děj, přílišnou idealizaci a otrocký přepis 

románu. 304 V. Vančura v lektorském posudku filmu kritizuje 

předimenzovanou idyličnost bez jakékoli dramatičnosti, avšak film 

přesto doporučuje kvůli "tvrzení, že dobrý člověk ještě žije"?05 

Podle recenzí měl Cimbura, který mluví "ryzí řečí českého 

filmu" a "promlouvá k divákovu srdci obrazem, písní i dějem"306 

velký divácký úspěch. A to nikoli kvůli antisemitské scéně. 

V Čápově filmu nebyl antisemitismus hlavní nosnou 

myšlenkou a epizoda o vyhnání Žida se vyskytuje i v Baarově 

románu, avšak až ve třetí části, která nesloužila jako námět filmu 

(tím byl díl první), ale patřila mezi několik epizod, kterými měl být 

děj obohacen. Můžeme se ptát, proč právě touto epizodou a zda se 

poměrně násilná scéna ničení židovské krčmy vyskytuje takto i 

v předloze. Zjistíme, že nikoli. V románu čeští obyvatelé vesnice 

101 Výchovné poslání filmu "Jan Cimbura", Filmové listy, r. 13, 4. 7. 1941, č. 
27, s. 2. Tato aktivistická anotace se objevuje se značným předstihem. I. 
natáčecí den filmu byl 16. 6. 1941 a ještě v polovině srpna byl film teprve 
v sestřihu. 
102 Q. Kujal: Jan Cimbura, Český filmový zpravodaj 21, 1941, č. 21-22, s. 4 
1
tn Baari'1vrománafilm, Národnípráce,3.10.194!,s.ll 

104 Viz například Lidové I i sty, 23. I I. 1941, s. 8 a České slovo, 28. ll. 1941, s. 
JO 
·
105 Vančura, Vladislav: Řád nové tvorby, Praha 1972, s. 496 
306 Dr. B. R.: Baarúv román ve filmu: Jan Cimbura, Kinorevue 8, 1941, č. 17, s. 
131 
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přestanou Židovu krčmu na příkaz svých manželek navštěvovat, 

proto je nucen odejít. Naproti tomu ve filmu jsou motivy k jeho 

vyhnání mnohem drastičtější, až pogromistické. 

Cimbura je v kapitole, v níž se o Sodomě jedná, už vážený 

sedlák, který má syny, dcery a vnoučata. V Putimi pracovali 

Italové na stavbě mostu a železnice. "Ale přede všemi přistěhoval 

se do Putimi - Salomon Steiner. Neslýchaná novota: žid na 

ves!" 307 Otevřel si koloniál, v němž prodával tabák, kořalku a 

všechno možné včetně pracovních nástrojů. "Mazlivě se podbízeli, 

ale Putimáci k nim nechodili." Pak je začla do obchodu lákat hezká 

dívka. "Blesk vyšlehne z černých žhavých očí, a kterého z hochů 

zasáhne, ten jako uhranutý se zachvěje." Ovšem to nemohlo hnout 

s Cimburovým synem. "A nač bychom chodili, nám se vedlo před 

vámi dobře a bude i bez vás!"308 

Steiner si nakonec v krámě otevřel hospodu. "Poleze k nám 

ta pakáž selská, hloupá a my je ožralé a oškubané dohola budeme 

vyhazovat." 309 Muži tu pili, nakupovali a hráli karty. "Sodoma, 

učiněná Sodoma je tam," usoudil chalupník Štěrba. Vytvořili se 

dva světy - sousedé, kteří Sodomu bojkotovali, a dělníci, kteří tam 

byli stálými hosty. Když opili jednoho souseda a dělali si z něj 

legraci, vypukla rvačka v putimské hospodě, ovšem nikoliv u Žida, 

ale u Srnků. Když dělníci odešli, přišel Steiner o zákazníky, ale 

nikdo mu nic neudělal, natož aby mu zničil hospodu. "Nikdo proti 

němu nemluvil, nikdo mu nenadával, nic zlého nečinil, ale nikdo 

také k němu nešel. "31 0 

Putimské ženy nikdy do jeho hospody nevtrhli, pouze si 

nepřáli, aby tam jejich muži chodili. "Proč tedy ode mne 

nekupujete? Máte strach, že mám zboží otrávené?", ptal se jich 

židovský obchodník. "Protože nejste náš člověk ani krví, am 

jazykem, ani vírou," odpověděli mu ženy. K jeho vyhnání ale 

307 Baar, Jindřich Šimon: Jan Cimbura. Jihočeská idyla, Praha 1994, vydání 23., 
s. 262 
3118 tamtéž, s. 264 
309 tamtéž, s. 265 
310 Baar, Jindřich Šimon: Jan Cimbura. Jihočeská idyla, Praha 1994, vydání 23., 
s.269 
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žádné násilí použito nebylo. "Odstěhoval se, putimští sedláci 

zdarma ho odstěhovali na ražické nádraží. Žádné násilí, ale na 

druhou stranu je nesporné, že v Baarově románu slovní 

antisemitismus nalezneme. Po odchodu Žida ze vsi můžeme číst 

následující dialog mezi Putimským farářem a vikářem: "To jsem 

rád, zase je osada naše panenskou." 

"Jak to myslíte?" 

"Je osadou, na které ne ní žida. "311 

Ve filmu ovšem ženy vydrancují hospodu a krčmáře 

vyženou. Žid Salomon odchází s rancem na zádech, na kopci se 

zastaví a naposledy smutně pohlédne na vesnici. "Tento obraz se 

velmi podobá válečným fotografiím, které ukazují Židy nastupující 

do transportu. "312 

Alespoň latentní antisemitismus se objevoval v české 

společnosti až do konce války téměř vždy. Obraz židovské krčmy a 

Žida jako lichváře měl v české veřejnosti tradičně negativní 

konotace. 313 O tom svědčí i ohlasy po válce. Nesmíme ovšem 

zapomínat v jakém kontextu byl film do kin uveden. Jedna ze 

čtenářek poválečné Kulturní politiky napsala: "Je sice pravda, že se 

asi ony protižidovské scény zatraceně hodily do kroku okupantům, 

ale dostaly se do filmu skutečně z tohoto důvodu? Nejenže byly 

v literární předloze, ale obdobné poměry byly skutečností 1 na 

našem venkově. Vyrostla jsem na Slovácku, kde židé byli 

vykořisťovateli neuvědomělého lidu. Vím také, že na druhé straně 

byli to židovští lékaři, jež možno nazvat dobrodinci svého 

kraje.'"314 

Režisér František Čáp byl po válce vyšetřován disciplinární 

radou Svazu českých filmových pracovníků a na jaře roku 1946 

311 tamtéž, s. 270 
m Bednařík, c. d., s. 99 
313 Autor opírá své tvrzení o rozhovory s pamětníky uvedení filmu a o ohlasy 
v českém tisku po osvobození. 
m Krejčová, Helena: "Jsem nevinen": SUss, Harlan, Čáp a jiní, in Iluminace 5, 
1993,č. 3,s.96 
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Komisí pro národní bezpečnost. 315 "Obviněný je důvodně 

podezřelý ze společenských styků s Němci nad míru nezbytné 

nutnosti . . . obhajování a vychvalování nacismu, fašismu a 

antisemitismu páchaného tím, že ve svém filmu Jan Cimbura šířil 

rasistické tendence v pogromové scéně ... " 316 

Čáp se hájil tím, že "jedinou závadou na celém námětu, byla 

historka o židovi, které jsme si byli vědomi a nechali jsme scénář 

bez této historky ... a spolehli se na neznalost Němců, pokud jde o 

českou literaturu. Bohužel jsme se přepočítali, neboť bývalý rada 

Zankl román znal a napadl nás, proč jsme záležitost žida do filmu 

nepřijali. Nechtěl nám film schválit, jedině pod tou podmínkou, 

bude-li historka o židovi vložena. Stáli jsme před těžkým 

rozhodnutím a nakonec rozhodli dáti českému venkovu český film. 

Celou židovskou historku ztlumil jsem co nejvíce a celou záležitost 

řešil humorně a již ve scénáři upravil tak, aby s vlastním dějem 

neměla vúbec nic společného a aby se dala v nové republice hladce 

vystřihnout. Tento film splnil svůj úkol, mluvil k českým 

srdcím ... "317 Po shlédnutí tohoto filmu prý Zankl prohlásil, že za 

to by měli dát režiséra zavřít. 

Scénárista Jiří Brdečka neviděl film jako přínosný pro českou 

kinematografii. "Apel na vlastenecké city měl tu být propašován 

prostřednictvím Cimburovy sounáležitosti s jeho krajem. K čemu 

však byly dobré tyhle dramaturgické chytristiky, když si 

Lucernafilm zajistil u okupantů schválení cimburovského scénáře 

ošklivou koncesí, o niž se zasloužil jak pan předseda, tak, ve 

výsledném účinu, režisér?"318 

Podobně jako Čáp se vyjádřil i nejvýznamnější protektorátní 

producent Miloš Havel: "Po skvělém národním úspěchu filmu 

Babi(ka, dal jsem hledat látku, která by posílila lásku českého 

315 AMP, fond 36, sign. 7242. Protokoly z výslechů. 
316 Podle dekretu prezidenta republiky 138/45 Sb. "Provinění proti národní cti" 
návrh na započetí soudního řízení ze dne 29. 3. 1946. 
117 AMV, 10 298, nedatováno. 

318 Brdečka, c. d., s. 121 
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rolníka k ptidě. Byla to doby nejhlubšího útisku, kdy Němci 

přikročili k vyvlastňování celých českých vesnic. Šlo tedy o látku 

aktu, při tom však, se zřetelem k Němcům, ožehavou. Našim cílům 

odpovídala nejlépe předloha románu Jindřich Šimona Baara Jan 

Cimbura. Treatment a scénář byly vypracovány s vypuštěním 

židovské scény, která je v románě. Když německá cenzura 

prostudovala předlohu scénáře, zavolala si ředitele Brože a režiséra 

Čápa, aby vysvětlili, z jakých důvodů byla scéna vypuštěna. 

Obvinili je přímo, že je to schválnost, akt zlé vůle a přímo akt 

protistátní. Německou cenzurou bylo nařízeno, aby do filmu byla 

poj a ta židovská scéna. Ostří této scény režisér Čáp oproti textu 

románu podstatně seslabil. Výrobu filmu zarazit nešlo."319 Havel 

nemluví zcela pravdu, když se zmiňuje dokonce o "vypuštění" 

scény. Jak již bylo řečeno, tato scéna je přidána z třetí části 

románu, který nesloužil jako osa vyprávění ve filmovém přepisu. 

Tvrzení o zeslabení scény vypadá jako výmluva. Těžko si totiž 

představit, jak by vypadala původní scéna, když domněle 

"zeslabená"' trvá bezmála tři minuty. 

Že se scéna z krčmy v jeho původním scénáři nevyskytovala 

a že byla později dopsána na příkaz ing. Zankla, potvrdili i další 

svědci Vilém Brož a Miroslav Rutte320
. 

Vilém Brož 321 vypověděl, že "původní filmová povídka 

neobsahovala vůbec žádné protižidovské scény, která je v románě. 

Teprve při žádání o schválení tohoto námětu byla tato scéna 

německou dramaturgií nadiktována s výhružkou, že naše počínání 

je protiříšské a že musí býti natočen s protižidovskou scénou. Vzíti 

námět zpět nebylo možno. Nebylo v moci ani Lucernafilmu, ani 

režiséra Čápa, aby scéna ta byla vynechána."322 

Scéna byla tedy chápána jako úlitba, aby film vůbec prošel. 

Čáp navíc tvrdil, že se Židy v době natáčení filmu nebylo ještě 

w> AMV, I O 433 
320 Miroslav Rutte v době protektorátu působil jako dramaturg Lucernafilmu. 
321 Vilém Brož byl za války ředitel výroby filmů v Lucernafilmu Miloše Havla. 
Pi'Ivodně byl číšníkem, poté vedl restaurační podniky bratří Havlů. 

322 AMP, fond 36, sign. 7242. Výslech z 8. 5. 1946. 
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nakládáno špatně", což Je nonsens, jelikož film byl točen na 

podzim roku 1941.323 

Po válce byl Jan Cimbura dokonce často obhajován jako 

přínos ,,národnímu" filmu. František Čáp byl zproštěn obvinění. 

Jisté ale je, že každý umělec by měl nést za své dílo plnou 

odpovědnost a ne evidentní selhání omlouvat vnějšími okolnostmi. 

Cena za uvedení dalšího filmu s "národní tendencí" byla snad příliš 

vysoká. Režisér Jiří Weiss 324 byl takovým počínáním po svém 

návratu do vlasti rozhořčen. Ve dopise Vítězslavu Nezvalovi, který 

po osvobození působil jako šéf filmové sekce na ministerstvu 

informací, se zmiňuje o tom, že si je vědom nelichotivého pohledu 

na Židy u některých českých autorů jako Baar, Bezruč či Olbracht. 

Ale filmovat je "v době, kdy německá zvířata odpravovala moji 

maminku v Osvětimi, kdy mnoho mých (i Tvých) přátel běhalo 

ulicemi jako štvanci se žlutými hvězdami, to, milý Vítku, už není 

jen tak. ... Lituju, ale nemohu omluvit člověka, jemuž se při 

pohledu na scenario neobrátil žaludek."325 

Další český film obsahující protižidovskou epizodou je Velká 

přehrada režiséra J. A. Holmana. 326 Film byl uveden v roce 1942 a 

scénář napsal K. M. Walló. Vítězslav Vejražka jako mladý inženýr 

Petr Pavelec pracuje na plánu přehrady na řece Loučnici. Seznámí 

se s dcerou stavebního podnikatele Berky, který šetří na materiálu 

a tím přivádí své pracovníky do nebezpečí, Irenou, a zamiluje se 

do ní. Když jeho projekt vy hraje konkurz, Berka s Irenou se stanou 

jeho společníky, a firmě zadána stavba přehrady. Zamilovaný Petr 

nevidí, jak ledabyle jsou stavby prováděny. Uvědomí si to, až když 

se na stavbě zabije dělník a dům jeho rodičů zavalí skála, za což 

m tamtéž, výslech Františka Čápa ze 17. 5. 1946 
324 Jiří Weiss byl židovského púvodu a pracoval během války v Anglii jako 
dokumentarista, například film The Rape oj Czechoslovakia. Z protektorátu se 
mu podařilo uniknout koncem března 1939. 

325 Weiss. Jiří: Dopis Vítězslavu Nezvalovi, Kulturní politika I, 22. 12. 1945, č. 
ll, s. 7 
326 Režisér J. A. Holman natočil během okupace pět filmú, mezi nimi právě 
Velkou přehradu. Na konci války se stal hlavním představitelem 

nekomunistického směru, který navrhoval svou vlastní cestu znárodnění 

československé kinematografie. 
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nese vinu Berkova firma. Petr opustí Irenu a s legitimací mrtvého 

dělníka se nechá najmout na stavbě přehrady. Zamiluje se do 

venkovské učitelky Mariny, které nakonec o sobě vše prozradí. 

Marina ho přesvědčí, aby neustupoval.Vrátí se v čele dělníků k 

Berkovi a oznámí mu, že přebírá odpovědnost za celou přehradu, 

která musí být poctivým dílem. Berkovi řekne mimo jiné větu: 

,,Znám vaše židovské manýry." Je to sice jen přirovnání, protože 

nevíme, zda je podnikatel Berka Žid, ale jelikož divák vidí, jak 

nečestně, neodpovědně a podle se Berka chová, je mu jasné, jaké 

jsou zmiňované "židovské manýry". Židovské manýry znamenají 

nepoctivé jednání. Obecně vzato přívlastek "židovský" zde má 

o d v v o ' ' 327 Je noznacne negatlvm vyznam. 

Filmy s pracovní tematikou 

Nacisté považovali protektorát za důležité hospodářské zázemí 

říše. Jeho obyvatelé měli být odpolitizováni a jejich pracovní 

výkony maximálně zefektivněny. Pracovní nasazení a radost 

z práce se měly stát i obsahem řady kulturních počinů, hrané filmy 

nevyjímaje. Proto snímky oslavující lidskou práci nesporně mezi 

propagandistická díla protektorátního období patří a 

předznamenávají mohutný nástup obsahově podobných filmů po 

roce 1948. 

Filmy s motivem práce výslovně požadoval především 

ministr obchodu Jaroslav Kratochvíl. 328 Herečka Vlasta Fabiánová 

vzpomíná, že film Druhá směna (1940), v němž hrála, byl 

natočen, protože "protektorátní kulturní činitelé i tehdejší ministr 

obchodu Jaroslav Kratochvíl ... volali po filmu z dělnického 

prostředí". 329 Kratochvílovi se údajně nelíbila monotematičnost 

127 O této scéně se už zmínil Luboš Bartošek. (Bartošek, Luboš: Dějiny 
československé kinematografie ll, 1982, s. 87) 
m Jaroslav Kratochvíl působil jako ministr průmyslu, obchodu a živností 
v Eliášově protektorátní vládě od února 1940 až do její reorganizace v lednu 
1942. 

329 Fabiánová, Vlasta: Jsem to já?, Praha 1993, s. 171 
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českých filmů. "V létě minulého roku (1940 - pozn. aut.) 

dozvěděli jsme se z přiléhavé řeči významné osobnosti našeho 

veřejného života, že český film kreslí postavy pouze v zábavě 

někde v baru a nikoliv ve skutečném životě všedním, t.j. 

v práci," 330 píše filmový kritik E. Kačírek, jenž sestavně jako 

ostatní jeho kolegové odvolával na ministrova slova, jakoby to byl 

jedině on, kdo rozhodoval o obsahu toho kterého filmu. "V 

poslední době zejména z podnětu nynějšího ministra obchodu dr. 

Kratochvíla se mnoho přemýšlelo o tom, jak přiblížit české filmy 

životu, jak v nich zachytit tvář živých lidí a jakým způsobem 

vnésti do těchto filmů motiv práce. Na české filmaře byl vznesen 

kategorický požadavek, aby si konečně jednou již povšimli 

pracujícího člověka a aby ustali s těmi již dávno zevšednělými 

idylickými příběhy, v nichž se hlavní hrdinové sice milují, žení a 

nenávidí, v nichž však nepracují! Autoři českých filmů se dlouho 

vyhýbali ukázat pracujícího člověka a prohlašovali, že divák hledá 

ve filmu zábavu a ne odraz onoho trudného života, z něhož chce po 

celodenní práci alespoň na dvě hodiny právě v kinu uniknout."331 

Podle recenzenta požadoval tedy ministr přiblížení filmu realitě. 

Na rozdíl od záměru nacistické propagandy, aby si člověk 

v biografu při sledování hraného filmu odpočinul od starostí 

všedního dne, byla požadována obsahová náplň, která se od reality 

nebude příliš lišit a v níž dojde k ocenění tolik potřebného 

pracovního nasazení. 

Předseda Filmového studia332 Karel Smrž hodnotil na schůzi 

filmových pracovníků s ministrem Kratochvílem v roce 1941 

dosavadní protektorátní produkci a konstatoval, že úroveň českého 

filmu velmi potěšitelně stoupla. "Z dvaceti filmu od minulých 

330 E. Kačírek: Premiéra Pro kamaráda. Film se obrací k práci člověka, Lidové 
listy, 2. 2. 1941, s. 7 

311 Ještě jednou mezi horníky, Ahoj 1941, č. 52, s. 8 

m Filmové studio tvořila skupina českých filmových pracovníků zřízená 
ministerstvem obchodu, která posuzovala kvalitu předkládaných filmových 
námětů a sloužila jako ministrův poradní orgán ve všech záležitostech filmu. 
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filmových žní jsou Jen dva naprosto nežádoucí - Peřeje a 

Přednosta stanice, naopak devět nadprůměrných. . . . Film o 

pracujícím člověku, proklamovaný panem ministrem 

Kratochvílem, nebyl vlastně dosud natočen. Jsou tu však už dva 

slibné náběhy: Fričova Druhá směna a Cikánův film Pro 

kamaráda. Doslova filmem o pracujícím člověku, jemuž je práce 

nezbytnou součástí života, mohl být film Lucerny "Otec Tyčinka", 

kjehož natáčení nedošlo z jiných důvodů."333 

Film, jehož ústředním tématem by byla práce, za protektorátu 

natočen nebyl, ale zmíněné dva filmy a především Holmanova 

Velká přehrada mají práci jako jeden z nejdůležitějších motivů. 

Čeští umělci tak "odpověděli na výzvu" a natočili díla, která 

ukazují, že ,,práce má být pro člověka také něčím radostným". 334 

První skutečně "pracovní" film Druhá směna předešla o 

měsíc sentimentální freska z vltavských břehů Poslední Podskalák. 

Práce dělníků z Podskalí je tu sice líčena jen okrajově, ale setkáme 

se zde s typy poctivých, pracovitých a nezkažených prostých lidí, 

které se v následujících filmech s pracovní tematikou objevují 

pravidelně. 

Druhá směna Je drama z hornického prostředí natočené 

roku 1940. Námět napsal Jan Drda, film vyrobila společnost 

Elekta, režisérem byl Martin Frič335 , scénář napsali Karel Steklý, 

Karel Baroch a Vilém Werner. V hlavních rolích se představili 

Zdeněk Štěpánek a Ladislav Boháč. 336 

Důlní inženýr žárlí na svoji ženu, při závalu zazdí svého 

domnělého soka pod zemí a je souzen. Když ale domněle zemřelý 

muž dorazí k přelíčení a efektně se vrhne před tribunál, oba se 

m SÚA. fond MPOŽ, k.260, 28 stran, s. 138-153. Citováno podle Klimeš, Ivan, 
Iluminace, s. 135 

334 Ještě jednou mezi horníky, Ahoj 1941, č. 52, s. 8 

335 Martin Frič byl za války nejvytíženější český režisér. Za dobu okupace stihl 
natočit osmnáct filmů. Již za první republiky vytvořil nezapomenutelné komedie 
s Vlastou Burianem či s Voskovcem a Werichem, za války natočil mimo jiné 
komedie "Kristián" a "Eva tropí hlouposti". 

136 český hraný film ll, Praha 1998, s. 79 

116 

----------------............ 



spolu po vysvětlení nedorozumění smíří a horníci mohou v klidu 

dál rubat uhlí 

Film se liší od běžné protektorátní produkce již na první 

pohled. Celých deset úvodních minut režisér dokumentuje 

hornické prostředí. Kamera zabírá dav horníků odcházející do 

práce, cestou se slévají se proudy lidí v jednu nekonečnou masu 

kráčející do dolů za znění písně "Zdař Bůh kamaráde". Vidíme 

prostřihy na to, jak se lidé obouvají, fárají, rubají uhlí a při tom se 

objevují žánrové obrázky z dolu- uhlí, stroje, lana. 

Pojetí filmu je na hony vzdálené nevázaným komediím. 

Emotivně vyjadřované traumatické zážitky, tmavý ponurý byt 

hlavního hrdiny, pláč jeho ženy, tragédie v dole. Inženýr Gregor, 

jeho manželka a inženýr Lukáš tvoří milostný trojúhelník 

v hornickém prostředí plném páry, prachu, věží a sirén. Přesto je to 

právě jen prostředí, které tvoří kulisu příběhu, v němž dramatickou 

roli sehraje obligátní zával v dole, při němž se vyděšení obyvatelé 

městečka sbíhají k bráně dolu. Milostný příběh je tu proto, aby se 

film nestal primitivní agitkou, a hornické prostředí proto, aby se 

film nezdál pouze banálním příběhem. 

Kromě práce je tu i další důležitý motiv - ryzí chlapské 

kamarádství obou inženýrů, s jehož obměnami se setkáme ve všech 

filmech oslavujících práci rukou. Nejvíc se cení kamarádství mezi 

muži, které ženy nejednou dokáží narušit, či dokonce zničit. 

Nepoznáme, do kterého období je děj zasazen. Noviny jsou 

bez názvu, je tu porotní soud, vyšetřující soudce a jakési neutrální 

uniformy strážníků. Vyšetřování probíhá spravedlivě, četníci jsou 

hodní a soudci pomáhají obviněnému z vraždy kamaráda. Když ho 

kamarádi nabádali, aby utekl před četníky, sám se jim vydal. 

Příkladné chování pro všechny obyvatele protektorátu, v němž se 

ale spravedlnosti nedovolal nikdo. 

Filmový tisk si všímal pracovního prostředí, v němž se 

příběh odehrával, a většinou pochválil režiséra za proJevenou 

snahu natočit první film o poctivé práci. Recenze měly názvy 
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"Nová slibná tvář českého filmu"337
, "Kamarádství v boji za černý 

chléb hornický"338 či "Pracující člověk v nových filmech: odpověď 
' 339 na vyzvu" , 

,,Film se zatím hornickému prostředí vyhýbal, poněvadž 

zkušenosti z minulých let mluvily o nezájmu širokého obecenstva 

o tento druh pochmurných námětů," píše recenzent v časopise 

Ahoj. Filmy prý byly špatně natočeny, určitě to nebylo tématem. 

"Při dobrém zpracování nalezne obecenstvo živý a bezprostřední 

vztah k takovéto dramatické látce," což měl dokazovat právě 

Fričův film. 340 Jan Drda uspěl v námětové soutěži s povídkou 

Případ ing. Marka a povídka byla jako jedna z prvních zakoupena 

k filmování. Vznikl tak prý "skutečně dobrý film," poznamenává 

Filmový kurýr, přičemž nejsympatičtější postavou je prý horník, 

jehož hraje Jindřich Plachta, protože se musí starat sám o početnou 

rodinu. 341 Filmaři vedení Fričem "podali českým producentům 

dúkaz, že v obsahově hodnotném filmu se jim lépe a radostněji 

pracuje". Snímek je "sociálním dramatem, při jehož spatření se 

každý zamyslí nad dělnickou otázkou a pocítí potřebu 

spravedlnosti pro manuálně pracujícího člověka". 342 Na tomto 

místě je třeba uvést, že dělník byl v nacistické propagandě 

nejpodporovanějším, protože nejpotřebnějším jedincem ve 

společnosti. Pracoval, poslouchal a nebyl zdaleka tak nebezpečný 

jako představitelé jiných profesí, především vrstvy inteligence. 

Přes proklamovaný obdiv k dělnictvu a jeho preferenci nejen 

v propagandě, ale také v přidělování zvláštních přídělú, se této 

lidové vrstvě nevedlo příliš dobře.343 

m Nová slibná tvář českého filmu , Ahoj 46, 16. ll. 1940, s. 8 

m Kamarádství v boji za černý chléb hornický, Filmové zajímavosti, č. 243, 12. 
12. 1940.s. I 
JJ'J O. K.: Pracující člověk v nových filmech: odpověď na výzvu, Kinorevue 7, č. 
27, 194l,s.18n 
J.Jo Drama v uhelném dole, Ahoj 51, 1940, s. 8 
.Hl om.: Druhá směna - film z ovzduší těžké hornické práce v kladenských 
dolech, Filmový kurýr, JO. 1. 1941, s. 4 
342 re.: Druhá směna očima vychovatele mladých, Filmový kurýr, 17. 1. 1941, s. 
3 
343 O postavení dělníků v protektorátu Brandes, Detlef: Češi pod německým 
protektorátem, Praha 1999, s. 268-276, 361-372 
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Film, kde významnou roli hraje "pracovní solidarita a 

kamarádská obětavost" je tak dobrý, že je hoden následování 

ostatními filmovými mocnostmi. "Naše obecenstvo by je mělo 

v této snaze podepříti větší návštěvností," praví kritik ve Filmovém 

k o 344 uryru. 

Ač se jednalo o první "pracovní" film protektorátu, nebyli 

kritici zdaleka jednotní. "Režisér Frič pokusil se v první části o 

apoteosu práce (nástup horníků do dolů provázený sborovým 

zpěvem, pak pracovní ruch u těžních věží a vlaků)", přesto vytvořil 

ve výsledku pouze konvenční, banální trojúhelník a celý film 

vyzněl jako pokus o klidné zachycení hornického života. 345 List 

mladých film zkritizoval kvůli naivitě a přehrávání, což ovšem 

ideologicky pevnější listy nepřenesly přes srdce a mladí dostali co 

proto: "V jeho soudech nemůžeme vidět poctivou práci kritickou," 

píše Filmový kurýr o Listu mladých a poukazuje na 

nedovzdělanost redakce. 346 Recenzentka Listu mladých Jiřina 

Svobodová navíc zkritizovala celou dosavadní protektorátní 

filmovou tvorbu. "Mladá generace bude v umění hodnotit vždycky 

jen poctivou práci. Prozatím ji v českém filmu nevidíme." 347 

Takové hodnocení označil Filmový kurýr za povrchnost, 

krátkozrakost a zlomyslnost: "Chtějí-li však z kořene vyvrátit 

zhoubné filmařovo pojetí lidovosti, mohou je poučit konkrétně."348 

Melodrama Pro kamaráda z roku 1941 zrežíroval pro 

Nationalfilm Miroslav Cikán 349 podle scénáře Ladislava Jílka a 

Jaroslava Mottla. 35° Film, v němž hlavní role ztvárnili Ladislav 

m re.: Druhá směna očima vychovatele mladých, Filmový kurýr, I 7. I. 1941, s. 
3 
345 E. Kačírek: Druhá směna, Lidové listy, 24. 12. 1940, s. 14 
346 re.: Druhá směna očima vychovatele mladých, Filmový kurýr, I 7. I. 1941, s. 
3 
347 Petr Klen: Poctivá práce, Filmový kurýr, 13. I2. 1940, s. I 
348 tamtéž 
WJ Miroslav Cikán natočil v období protektorátu čtrnáct filmů. Už z dob první 
republiky byl znám jako autor kýčovitých melodramat a prostoduchých komedií, 
v čemž za okupace poměrně úspěšně pokračoval. 

350 český hraný film II, Praha I 998, s. 280 
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Boháč a Jan Pivec, líčí příběh horníka Peška, jehož opustí 

snoubenka a odjede s taxikářem Dlabalem do Prahy. Děj je 

zasazen do dolu Regina v Kladně. Na začátku jsou diváci 

seznámeni s jeho užitkem pro společnost, při čemž kamera detailně 

prohlíží ,,mohutný základový důl". Při exkursi jsou slyšet slova 

průvodce: "Připomeňme si, že dílo bylo vytvořeno rukama našich 

předkú, inženýrú a dělníků, ve společné práci armády havířů a 

lamačú." Hned po instruktážním začátku se pořádá veselice, která 

je zároveň oslavou práce a jelikož se práce se zábavou střídá 

v prúběhu celého filmu, divák musí nabýt přesvědčení, že hornický 

život vúbec není tak fádní, jak si leckdo představuje. "Cožpak 

horník není člověk jako kdokoliv jiný?" táže se hrdina filmu. K vůli 

prostému původu mu sice uteče dívka, ale filmařúm se podaří 

dokázat, že z horníkú si měšťáci mohou vzít příklad. Poctivý 

pracant púsobí vedle bohatého městského floutka možná 

nezajímavě, ale rozhodně poctivě. Dlabal, který "těžké práci 

nepřivykl", je brzy uvězněn a jeho žena se vrací do rodného města. 

Třídní rozvrstvení- zhýčkaná žena, taxikář Dlabal, jeho otec 

hostinský a proti nim prostí horníci - je od počátku je jasné a 

sympatie jsou jednoznačně na straně horníků. Nejmarkantněji se to 

projeví při rozmluvě horníka hraného Jaroslavem Vojtou a 

hostinským. "Nezapomínej, že jsi taky horničil, než se ti podařilo 

vyženit tenhle zaopatřovací ústav." Podobně kontrastuje 

smysluplné život plný užitečné práce v dolech a s exkluzivním 

pražským podnikem, který režisér ukazuje přinejmenším deset 

minut, aby se divák pokochal tancem, hudbou a nezřízeným 

životem. 

Když Dlabalovi uteče žena, zemře otec a zatknou ho četníci

to vše za jediný den, zhroutí se. Po návratu z vězení se z Dlabala 

stane jiný, pracovitý člověk a vzorný otec rodiny. Začne nový život 

jako horník, Pešek ho sice nenávidí, ale přesto ho při závalu v dole 

zachrání. 
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Film je přes všechen sentiment na rozdíl od Fričova 

exaltovaného snímku na celkem slušné úrovni. Že se odehrává 

někdy v době, kdy byl natočen, poznáme podle toho, že v dole je 

německo-český nápis. Jinak je příběh vyprávěn podle stejného 

schématu jako Druhá směna. Neštěstí se stane po roztržce mezi 

kamarády, jeden z nich je podezříván z toho, že ho zapříčinil, 

záběry dolů i žen sápajících se za plotem jsou téměř totožné. 

"Obvyklý výjev všech hornických filmů u mříže, oddělující důlní 

podnik. Režisér Pabst u ní natočil hluboce otřásající scény ve filmu 

Kamarádi a i Cikán vhodně použil téhož námětu ve svém filmu, 

zatímco obdobný výjev v Druhé směně působil jen jako hluchý 

efekt.'d 51 

Filmy z pracovního prostředí jsou plné legračních kamarádů, 

starých mládenců, zde spolu dokonce žijí spolu v jednom bytě 

(Pivec, Vojta, Fiala). "Zejména však nutno vyzdvihnouti souhru 

Vojty s Fialou, i když jejich postavy dvou nerozlučných dobráků 

nacházejí obdobu téměř v každé práci Cikánově, přece jsou zde na 

místě a vystihují poctivou duši horníků."352 Idylu jejich poklidného 

soužití a tolik ceněné kamarádské soudržnosti naruší až nenávist 

Peška k Dlabalovi. Přirozeně kvůli ženě. Nakonec ale zvítězí 

ochota obětovat se pro kamaráda, jíž stvrdí stisk pravice na konci 

obou filmů. "Tak je to správné, je nás tisíce horníků a ještě jednou 

tolik rukou, které jsou vždycky ochotné obětovat se pro 

kamaráda." říká pateticky Jaroslav V oj ta do kamery na závěr. 

Titulky tisku byly podobné jako u předchozího snímku: 

"Nový český film ze života horníků" 353
, "Kamarádství mezi 

muži"354 nebo "Film se obrací k práci člověka"355 . Kritika přijala 

Cikánův film příznivěji než Fričův, přesto nikoliv bez výhrad. Oba 

filmy byly označeny za "počátek nové orientace". Chvályhodné 

·
151 O. K.: Pracující člověk v nových filmech: odpověď na výzvu, Kinorevue 7, 
1941, č. 27, s. 18-20 
352 E. Kačírek: Premiéra Pro kamaráda. Film se obrací k práci člověka, Lidové 
listy, 2. 2. 1941, s. 7 
m če: Nový český film ze života horníků, Lidové noviny, 31. I. 1941, s. I O 
154 Kamarádství mezi muži, Ahoj, č. 5, I. 2. 1941, s. 9 

355 Kac: Film se obrací k práci člověka, Lidové listy, 2. 2. 1941, s. 7 
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bylo, že "obě díla vznikla z jednoho popudu: přiblížit film 

pract~jícímu člověku. Měla-li Druhá směna větší nároky umělecké, 

přibližuje se režisér Cikán opět více prostředí pracujících, jeho 

postavy z tohoto prostředí rostou a žijí v něm, kdežto u filmu 

prvého tvořili pouze rámec."356 

"Čeští filmaři si však volání po pracujícím člověku vzali 

dúkladně k srdci a do konce kalendářního roku 1940 bylo započato 

s natáčením několika filmú, které mohou být přímo příkladem 

oslavy práce," chválí snahu režisérú vyhovět přání vyšších míst 

časopis Ahoj. 357 Příznivě bylo hodnoceno, že v novém filmu už 

nejsou inženýři, ale dělníci. Jan Pivec, který hrál doposud role 

intelektuálú řekl o postavě horníka Peška, že "je to chlap práce". 

Teď před sebou vidí skvělou příležitost hrát "umazaného chlapa 

s upracovanýma rukama, příležitost, jak využít chlapství a pevnosti 

hereckého projevu, v charakteru dobrého chlapa, který v jádru 

zústává dobrým kamarádem. "358 

Přes všechnu chválu vyjadřovali někteří recenzenti 

nespokojenost kvúli povrchnosti zachycení práce v dosavadních 

filmech. Požadavek filmu o práci a pracujících lidech vyšel podle 

Kinorevue z povahy národa. "V obou těchto filmech měl být 

ukázán člověk v práci. Problém práce a její proces je natolik 

napínavý, že jeho poutavost musí předčit všechny napínavé fabule, 

čerpající děj z citových vztahú lidí. ... Frič ani Cikán neřídili se 

těmito vzory a nepoučili se ze zkušeností svých předchúdcú. 

Natočili filmy o pracujících lidech. Potud uposlechli výzvy .... O 

práci se hodně mluví. Divák je sice vidí při práci, ale pracovní 

proces, malé drama práce a tovaru, vyrústajícího dělníkovi pod 

rukou, to vše není zachyceno. V obou filmech si autoři 

zjednodušili situaci tím, že film o pracujícím člověku učinili 

závislým na hlavních představitelích. Napsali příběhy manželských 

trojúhelníkú na pozadí kouřících šachet. Nezaslouží si však ani za 

35
(' mir.: Pro kamaráda, Filmový kurýr, 7. I. 1941, s. 3 

357 Ještě jednou mezi horníky, Ahoj, č. 52, s. 8 
358 Pro kamaráda. Bože, co s citem? Filmový kurýr, 13. 12. 1940, s. 6 
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mák, aby se o jejich filmech mluvilo jako o dramatech práce. 

Nedostižným příkladem dokonalého filmu z hornického prostředí 

zůstane pro nás slavné dílo G.W.Pabsta Kamarádi."359 

Lidové listy vytkly Cikánovi jako obvykle, že "tápá po unylé 

líbivosti". Přesto ho ohodnotily jako jeho nejlepší dílo. "Nenechal 

si ujít příležitost, aby ve zcela jiném městě nechal (zoufale dlouhou 

dobu) zpěvačku módních chansonů brouzdat se mezi barovým 

obecenstvem proto, aby zpopularizoval nový šlágr. Vybídnutí 

vlivné osobnosti z minulého roku působilo jen napůl. Skočilo se 

z uhelného dolu rovnou do baru. Jinak bez této nepostradatelnosti 

českého filmu nacházíme práci pečlivou."360 Zde se nabízí otázka, 

zda nebyly dlouhé záběry na barovou zpěvačku stejně důležité jako 

záběry práce v dolech. Možná Cikán jen splnil zadání a film 

doplnil propagandou požadovaným odlehčením, které ve Fričově 

filmu chybělo. 

Holmanův film Velká přehrada byl již zmíněn v souvislosti 

s protižidovskou replikou. I on naplňuje představy o filmu 

z pracovního prostředí, který zdůrazňuje nutnost poctivého 

pracovního nasazení. Ve filmu byly původně dvojjazyčné nápisy, 

ale "zřejmě pro poválečné uvedení filmu byly v obraze vykryty 

všechny cedule označující stavby (původně německo-české) 

novými, pouze česky psanými". 361 

Velká přehrada konvenuje nacistické ideologii asi ze všech 

protektorátních filmů nejvíce. Snímek má neobvykle dlouhou 

stopáž ll O minut a je uveden příznačným komentářem: "Přestože 

tento film má postavy smyšlené, může připomínat skutečnou 

událost, která se před lety odehrála. V tomto případě jde o 

359 O. K.: Pracující člověk v nových filmech: odpověď na výzvu, Kinorevue 7, 
1941, č. 27, s. 18-20 
3611 E. Kačírek: Premiéra Pro kamaráda. Film se obrací k práci člověka, Lidové 
listy,2.2.1941,s.7 
361 Český hraný film ll, Praha 1998, s. 386 
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podobnost čistě náhodnou, neboť děj filmu není v dnešní době ... " 

už z toho je jasné, že nám Holman ukáže, jak to tehdy bylo. 

Inženýr Pavelec představuje dokonalý prototyp árijského 

hrdiny. Od boxerského tréninku odběhne pomoci malým chlapcům 

se stavbou na potoce a teprve pak si znovu navlékne rukavice. Je 

totiž boxerem mezinárodního věhlasu a trénuje na zápas Praha -

Řím. Zápas proti italskému mistru Evropy vyhraje, ale celkově 

dopadne střetnutí nerozhodně. Nebylo přece možné, aby Češi 

porazili Italy. Přes svoje obdivuhodné sportovní výkony stačí tento 

stavební inženýr ještě vést projektantskou kancelář. Rád trampuje a 

se svým trenérem tvoří příkladnou kamarádskou dvojici. Pochází 

samo sebou z prosté rodiny, táta je železničář. "Hrdina filmu a jeho 

kamarádi jsou totiž sportovci. Petr je kanoista, chcete-li tramp, 

amatérský boxer, krátce zdravý jinoch, který správně žije a 
. . 362 

praCUJe."' 

Jeho proti pól tvoří velkopodnikatel a stavitel Berka, který 

nehorázně utrácí a odírá své zaměstnance. "Všechno ucpeme 

betonovými injekcemi a obejdeme se i bez lidí," zní jeho filozofie. 

,.Milý Berko, ty máš jezdit osmiválcem přímo na žně," říká sám 

sobě. Okolo peněz se točí celý film. Když Berka pochválí svému 

příteli, generálnímu řediteli banky kancelář, odpoví mu, že se 

snaží, aby to v ní nebylo cítit penězi. Pavelcův kamarád si zase 

múže koncem měsíce vdát jen jeden párek, ale po výplatě si to prý 

vynahradí. Peníze prostě nejsou všechno. 

Pavelec získá od Berky zakázku na projektování stavby 

přehrady. Projekt nazve Chrám práce. Mladý boxer-inženýr se 

zamiluje do Berkovy dcery, která žije ve znuděné společnosti 

topící se v penězích a na čas se z něj stane nesvědomitý člověk. 

Zamotají mu hlavu svůdné písně, bohaté obleky a krásné ženy. Na 

partu čestných kamarádů zapomene a přestane trénovat. Berka nutí 

dělníky k přesčasům, zatajuje úrazy a jeho zaměstnanci pracují 

362 Režisér J. A. Holman o filmu Velká přehrada, Kinorevue 8, 1942, č. 52, s. 
412-413 
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v tíživých sociálních podmínkách. Jeho dcera Irena pohrdá prací a 

banalitou přírody. "Dnes nemohu tančit, je třeba, abych dělal něco 

užitečného," pokusí se jednou odporovat Ireně. Jindy jí ukazuje 

svalnaté tělo dělníka, získané tvrdou poctivou prací. Když na 

stavbě zemře kvůli Berkově nedbalosti člověk, Pavelec ho poprvé 

obviní z toho, že si neváží poctivé práce. "Mám dost toho vašeho 

způsobu podnikání, to je jen honba za ziskem, bez ohledu na 

hodnotu práce." Berka ho ale uplácí a říká mu: "Peníze jsou 

v převaze, na to si zvyknete." Poté co se zřítí skála a zasype 

Pavelcovi rodiče, velkopodnikatel ho uklidňuje: "Nesmíte to tak 

brát, při velkém a průbojném díle vždycky někdo platí." To už 

poctivý inženýr nevydrží, oblékne si prosté šaty, vrhne se do 

přírody, usadí se blízko stavby nové přehrady a začne tu pracovat 

jako dělník. 

Přehradu zobrazuje Holman jako něco veskrze pozitivního, 

ač je uprostřed panenské přírody. Podle Pavelce je přehrada 

"krásná, nádherná stavba, všem lidem užitečná", ale Berka ji 

nedělá pro užitek celku, ale pro svůj vlastní užitek, což je 

v dobovém kontextu samozřejmě nemorální. "Na jednotlivci 

nezáleží, záleží na blahu všech," mluví hlavní hrdina stejně jako 

hlasatelé totalitních ideologií, když jeho parťáci žehrají na 

přehradu, protože se musejí vystěhovat z údolí. 

Druhá polovina filmu je neustále prostříhávaná detaily 

poctivých dělnických tváří s oblohou za hlavou a s patetickou 

hudbou v podkresu. V kontrastu s upadajícím prostředím salonů je 

to působivé, a divák se s těmi prostými poctivými sympaťáky musí 

ztotožnit, zvláště když se inženýr zamiluje do nevinné dívky 

v podání Nataši Gollové. Od té chvíle je jasné, na které straně má 

každý uvědomělý občan protektorátu stát. 

Vítězslav Vejražka kráčí za hřmění filharmonie mezi svými 

druhy, kteří pracují svýma vlastníma rukama, režisér si libuje 

především v záběrech na nahá těla na stavbě, na lití betonu a v 
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žánrových obrázcích z života dělníků. 363 Film v těch chvílích 

připomíná spíše dokument o stavbě než kompaktní hraný film. 

Dokumentární záběry ze života a práce dělníků se hojně objevují 

už od dvacátých let v sovětských propagandistických filmech. 

Podobný postup zvolil poprvé v českém filmu Gustav Machatý, 

když jeho Extáze (1932) končila dlouhým sestřihem pracujících 

mužú a stojú, který doprovázela výzva k poctivé práci. Se 

zachycením manuální dělnické práce úzce souvisí i kult těla, který 

od sovětských filmařů převzala nacistická propaganda. 

K dokonalosti ho dovedla Leni Riefenstahlová ve své Olympiádě. 

Režisér Holman měl tedy bohaté zdroje inspirace. 

"Toužil jsem po prostém, silném a poctivém životě a našel 

jsem ho tady," září spokojeností napravený inženýr. Na stavbě se 

ale také krade a šetří se kdy múže, proti tomu se ohrazují všichni 

dělníci. Divák by si měl mimo jiné vzít z filmu ponaučení, že 

sabotáže jsou naprosto opovrženíhodné. 

I tady se objeví věty, které si protektorátní publikum mohlo 

vykládat po svém. "Představ si, jak by svět vypadal, kdyby všichni 

poctiví lidé ustoupili darebákúm jen proto, aby sami mohli žít 

klidně a prostě. Teď musíš obětovat svúj klid," nabádá dívka 

Pavelce v činúm. Ten se sebere a vydá se v čele dělníků k Berkovi. 

Sdělí mu, že ho dá za šetření na materiálu k soudu. Když mu Berka 

nabízí za mlčení peníze, obviní ho z židovských manýrú a prohlásí, 

že "od této chvíle se ujímám vedení stavby já. Přehrada je moje 

dílo a ne váš špinavý obchod," hřímá s dělnictvem v zádech. Závěr 

filmu je už masovou propagandistickou záležitostí. Pavelec 

všechny dělníky svolá na hráz a divák je svědkem púsobivého 

srocení odhodlaných dělníků. "Zítra začneme znova na nových 

poctivých základech, přehrada patří nám všem, musí být věčná, 

stavíme ji pro sebe a pro ty, kteří přijdou po nás a budou stavět dál! 

Zítra ráno, kamarádi, do nové čisté práce!" zavelí samozvaný šéf 

363 Srnkúv pochod Slunci vstříc měl podle režiséra vyjadřovat radost z práce. 
Režisér J. A. Holman o filmu Velká přehrada, Kinorevue 8, 1942, č. 52, s. 412-
413 
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stavby se zaťatou pěstí. Dělníci mu zakřičí v odpověď mohutné 

nazdááár a hrdina odjíždí zavěšen na háku jeřábu za zpěvu 

dětského sboru. "Když se znovu rozeběhnou stroje, píseň práce se 

v nich ozývá, na základě pevných stavěno je, naše práce bude 

poctivá." Režisér Holman tak divákům ukázal nejen, jak to kdysi 

bylo, ale také jak by to nyní být mělo. 

Tisk opět téma práce ve svých titulcích vyzdvihl: "Film, jenž 

Je oslavou lidské práce" 364
, "Ocenění skutečné práce ve filmu 

u !k, v h d .. 165 F"l , . . ·"366 ve a pre ra a · , " I m o praci a poctivosti . 

Režisér Holman se k filmu obšírně vyjádřil v rozhlasové 

relaci, jejíž znění přetiskl časopis Kinorevue. S pracujícím 

člověkem už měl zkušenost a recenzent ho za to náležitě pochválil. 

"Dobrým příkladem takovéhoto plně vykresleného typu 

pracujícího člověka je úloha Františka Vnoučka v novém filmu 

Ll o yd u ., Rukavička", režírovaným J. A. Holmanem. Úředník je tak 

oddán svému zaměstnání, že ani milostné okouzlení nedovede ho 

změnit a vyšinout z navyklých kolejí."367 

Podle J. A. Holmana byla Velká přehrada nejdéle vyráběný 

český film, pracoval na něm dva roky a dvě třetiny točil 

v exteriéru, což v té době nebylo vůbec obvyklé. "Nechtěl jsem 

filmovat sváteční dělníky, ale docela prostou účelnou práci. A taje 

někdy hrozně neefektní. Já vím, že se najde mnoho lidí, kterým se 

bude zdát, že je tam těch dělníků, vrtaček, šlapání cementu, jeřábů 

a vím co já ještě moc. Ale film se prosím jmenuje Velká přehrada, 

ta přehrada je symbolem a musí být v tom filmu zarostlá a ne 

natřená jako elegantní nápis. Bojuje se tu o přehradu skutečnou i 

společenskou, je to kus alegorie, ta šedivá, účelná, prostá a přitom 

velkolepá přehrada.'d68 

3
c'

4 Film,jenžje oslavou lidské práce, Pressa, 15. 10. 1940, č. 200, s. I 
3

c'
5 Ocenění skutečné práce ve filmu Velká přehrada, Filmové listy, 1941, 12. 

12., č. 50, s. 2 
366 Film o práci a poctivosti, Ahoj 10, 17. I. 1942, č. 3, s. 10 
367 Večer, 31. I. 1941, s. 5 

368 Režisér J. A. Holman o filmu Velká přehrada, Kinorevue 8, 1942, č. 52, s. 
412-413 
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Kinorevue si všímá, že "základním znakem filmu je od 

začátku do konce jeho reportážní chlad". Oceňuje, jak jsou proti 

sobě postaveny dva světy: svět práce, skromnosti, odříkání, fair 

zápasu, přímosti a poctivosti a svět zhýralosti, přetvářky a lenosti. 

,,Konečně tedy: film, který chce diváku něco říci. Film, jehož 

tvúrci se nebáli dát mu nejen zábavnou dějovou, ale i ideovou 

. I, .. 369 nap n. 

Národní střed považoval Velkou přehradu dokonce za film 

evropské úrovně, který "splývá v ladný celek - v mohutnou 

oslavnou symfonii člověka a práce".37° Filmový kurýr sice ocenil 

poctivý záměr režiséra, ale označil film za příliš rozkouskovaný, 

málo přímočarý, a především vadilo příliš explicitně 

propagandistická konfrontace práce a světa zahálky. "Jistě chtěl 

režisér Holman říci tímto filmem více: Oslavit a zdůraznit význam 

poctivé práce, pranýřovat pracovní šlendrián a kapitalistickou 

bezohlednost. To byl nesporně krásný a velký úkol. Bohužel. .. "
371 

Únikové žánry 

Řada pamětníkú a životopisců dodnes píše o nevinném ostrovu 

jménem Ufa a snaží se na většině filmů dokázet, že v nich 

neexistuje ani náznak nacistické ideologie. Ani u nás by nikoho při 

sledování filml! pro pamětníky nic podobného nenapadlo. 

V období protektorátu můžeme rozlišit několik filmových 

žánrú, případně subžánrů. Základními žánry jsou drama, komedie a 

melodrama. Těmto třem skupinám se vymyká filmový příběh, 

který nemúžeme zařadit ani do jedné z uvedených kategorií. Jedná 

se o filmy Babička, Pohádka máje, Jan Cimbura, Pantáta 

BezozL~ek a Kluci na řece. Další tři filmy tvoří ojedinělé subžánry-

w> Velká přehrada, Kinorevue 8, 1942, č. 45, s. 354. Recenzent pochvalně uvádí 
několik stěžejních vět z filmu typu: "Jsem dělník, ne cizopasník na lidské práci. 
Já vám kašlu na vaše peníze'" 
370 Český film evropské úrovně "Velká přehrada", Národní střed, 17. 10. 1942, 

s. 2 
371 Velká přehrada, Filmový kurýr, 23. 10. 1942, s. 2 
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Ohnivé léto je filmová báseň, To byl český muzikant jediný 

životopisný film a Madla zpívá Evropě je film hudební. 

V období od 15. března 1939 do 8. května 1945 mělo 

premiéru 114 celovečerních hraných filmů. Téměř polovinu tvoří 

komedie, jichž se natočilo 56, melodramat stejně jako dramat 25. 

Z uvedených čísel je jasné, že komedie tvoří jednoznačně 

převládající žánr sledovaného období. V roce 1939 představují 

komedie téměř dvě třetiny celkové produkce od března do 

prosmce. Z 35 filmů jich 19 můžeme zařadit do tohoto žánru. 

V letech 1940-1942 a 1944 je to přibližně polovina všech filmů, 

pouze rok 1943, kdy byla natočena jediná komedie, představuje 

výjimku. Počet komedií se snižoval v souvislosti s poklesem 

celkové produkce. Zatímco v roce 1939 (od března) mělo premiéru 

19 komedií a v následujícím roce 16, v roce 1941 už to bylo pouze 

osm filmů tohoto žánru, v roce 1942 sedm, v roce 1943 jediná 

komedie, v roce 1944 čtyři a v roce 1945 (do května) jedna 

komedie. 372 

Nejvíce snímků komediálního žánru natočili režiséři Martin 

Frič (ll), Miroslav Cikán (12) a Vladimír Slavínský (9). V jejich 

filmech se v hlavních rolích uplatnili především Jaroslav Marvan 

(49 rolí !), Oldřich Nový, Theodor Pištěk, Nataša Gollová, Vlasta 

Burian, Adina Mandlová a Jindřich Plachta, zatímco charakterní 

typy či dramatické postavy ztvárňovali Jaroslav Vojta, Otomar 

Korbelář, Ladislav Boháč, Lída Baarová, Terezie Brzková či 

Zdeněk Štěpánek. Nejpopulárnějšími herci roku 1939 byli 

představitelé charakterních rolí Zdeněk Štěpánek a Otomar 

Korbelář, až po nich komici Oldřich Nový, Vlasta Burian a 

Jindřich Plachta. Mezi herečkami byla nejoblíbenější Adina 

372 Viz příloha. Žánrové rozdělení protektorátních hraných filmů. Zajímavé je, 
že když Národní noviny v lednu 1940 zveřejnily anketu o nejoblíbenějších 
filmech, hercích a herečkách roku 1939, na prvním místě se umístila komedie 
Kristián, pak filmy Muž z neznáma a Humoreska, a teprve za nimi film 
posilující národní vědomí Tulák Macoun. 
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Mandlová, po ní Nataša Gollová, Jiřina Štěpničková, Lída Baarová 

a Hana Vítová. 373 

Podle dramaturga Lucernafilmu Miroslava Rutteho "lze 

plným právem říci, že německá okupace pro český film vůbec 

neexistuje". 374 Filmař Bohumil Šmída se zmiňuje o tom, že se 

volila tematika vzdálená přítomnosti, natáčely se historické filmy a 

adaptovala se klasická literární díla. "Jen takový způsob omezoval 

do ji sté míry vliv německé cenzury ... "375 To je nesporně pravda, 

ale ne celá. Většina filmů totiž ze současnosti byla. Sice, 

použijeme-li slova Josefa Škvoreckého, "z poněkud irelevantní 

přítomnosti"376 , ale přesto je převaha dobových snímků nad filmy 

z minulosti značná. Film ze současnosti znamená pro sledované 

období film z povolené, tedy pouze iluzivní současnosti. Realita se 

za normálních podmínek s filmovým vyprávěním v mnoha 

ohledech neshoduje. V době okupace s realitou protektorátní 

skutečnosti ale dokonce nekonvenuje ani background toho kterého 

tilmu, což je pozoruhodné, ale snadno vysvětlitelné, když 

vezmeme v patrnost záměry nacistické propagandy. V umění 

sloužícímu k relaxaci nic nesmělo připomínat strastiplný válečný 

svět. 

"Filmová tvorba neměla nejmenší šanci reagovat na reálnou 

situaci," tvrdí Elmar Klos. 377 Člověk se tak podle něj ocitl "v 

Alenčině světě za zrcadlem, kde neexistuje pro kameru okupace, 

nejsou v ulicích vojenské uniformy, ve světě nezuří válka, nepadne 

ani zmínka o přídělovém hospodářství, nočním zatmění"?78 

Příkladů můžeme uvést mnoho, protože odkaz na časové 

zasazení a dobové reálie, které by připomínaly tehdejší politickou 

situaci, nenajdeme téměř v žádném filmovém díle té doby. Když 

už se na ulicích náhodou objeví nápisy, jsou české jako například 

m Cibulka Aleš: Nataša Gollová, s. 84n 

174 AMV, 10 433 
m Šmída, Bohumil: Jeden život s filmem, Praha 1980, s. 48 
376 Škvorecký, Josef: Všichni ti bystří mladí muži a ženy, Praha 1990, s. 53 
377 Klos, c. d., s. 44 
378 tamtéž, s. 44 
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ve filmech Ulice zpívá (1939) či Gabriela (1942), kde jsou plakáty 

výhradně v češtině. Výjimku tvoří plakátovací plocha ve filmu 

Preludium, kde se překvapivě objeví skutečný kolorit doby- česky 

a německy psané plakáty vedle sebe. Německý plakát zde zve na 

hokejový zápas. Německo-český nápis zahlédneme i na nádražní 

budově kolínského nádraží ve filmu To byl český muzikant (1940) 

který se ale odehrává v době rakouského císařství. Jinak neměl 

divák šanci poznat, zda se děj filmů "ze současnosti" odehrává 

před, či po okupaci. Jen v několika filmech je použita datace, která 

znázorňuje plynutí času. Ve filmu Za tichých nocí ( 1941) se 

objevují ubíhající léta hrdinovy americké emigrace 1912-1932 a 

v Humoresce (1939) proběhne několik titulků zasazujících děj do 

dvacátých let dvacátého století. Pevně je dán děj filmu z prostředí 

obchodního domu Šťastnou cestu (1943) snad aby si divák 

nespojoval nákupní horečky v roce 1932 s nedostatkem zboží 

v protektorátu. 

Elmar Klos hodnotí únikovost filmů jako pozitivní faktor. 

"Ať se to bude zdát někomu jakkoli divné, vytvářelo právě toto 

zdůraztl.ování skleníkového neskutečného světa, jakési země 

nikoho, důležitý prostředek obrany a zároveň vzpruhy pro diváka. 

Záměrná absence vnější tváře skutečnosti v něm upevtl.ovala pocit 

jejího vědomého odmítání, její pomíjivosti a vracela mu 

sebevědomí a vúli k odporu. Tvořila korektiv a protiváhu ke 

každodenním vítězným fanfárám rozhlasu a válečných týdeníků. V 

podstatě poskytlo období okupace dúkaz, že i zdánlivá 

neaktuálnost a únikovost může být za určitých okolností vysoce 

současná a angažovaná." 379 Klos si ale neuvědomuje, že ona 

protiváha k rozhlasové propagandě a týdeníkům byla záměrná. 

V koncepci nacistické propagandy měla únikovost v hraném filmu 

podstatnou funkci. Goebbels dobře věděl, že přímá propaganda 

musí mít své meze, aby neztratila na účinku. Hraný film měl 

sloužit jako jedna z kulis, jež vytvářely dojem normality života. 

379 Klos, c. d., s. 44 
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Jiří Brdečka, který zastává protichůdné stanovisko, k tomu 

poznamenává, že si stačilo zakoupit vstupenku i na německý film a 

"rázem jste se ocitli ve světě bez války a nacismu. A to i tehdy, 

když filmový příběh se tvářil, jako by jeho dějištěm bylo současné 

Německo. Hrdinové (obvykle z vyšších nebo uměleckých kruhů) i 

bodrý lid měli výhradně mírové starosti .. . žili tam, kde se 

nekonaly nálety, nestříhali se potravinové lístky, nestrašilo 

gestapo. Tato růžová pseudoskutečnost byla nikoli tolerována, ale 

přímo nařízena režimem." 380 Ten se realitu pokoušel nahrazovat 

"šidítky, z nichž jedním byla zábava zdánlivě bezideová". 381 

Elmar Klos píše, že "demonstrativním pokusem o útěk ze 

skutečnosti byl i první film, jejž po vypuknutí války nasadily do 

výroby FAB (Filmové ateliéry Baťa) s Otakarem Vávrou jako 

režisérem. Kouzelný dům (1939) podle K. J. Beneše. Příběh je o 

marnosti hledání "místečka, kde by se zastavil čas, marnosti touhy 

po klidu a lásce, neexistuje žádná oáza kouzelného domu ani 

kouzelná zahrada, kam by se bylo možno skrýt před ... zkázou 

'""h 't "382 vne.JSI o sve a . 

Kouzelný dům .Je tragickým příběhem odehrávajícím se 

z včtší části v domě utopeném v mlhách. Děj se odehrává většinou 

za tmy nebo za šera, dojde k havárii letadla, při níž zahyne několik 

lidí a bratr hlavního hrdiny spáchá sebevraždu. To jsou témata, 

která byla v protektorátních filmech spíše tabuizovaná a divákům 

na dobré náladě jistě nepřidala. Navíc se zde objevují pochybnosti, 

zda ohlásit četníkúm (to znamená představitelům státní moci) 

událost, při níž byla zraněna žena. Skutečnost se nakonec utají, a 

protože ztratila paměť, vydávají ji za svou příbuznou. Z dusné 

rodinné atmosféry vytrhne diváky jen desetiminutové kouzelnické 

pi·cdstavení. "Zapomeňte na všechny strasti vašeho života," nabádá 

kouzelník obecenstvo. 

Jso Brdečka, c. d., s. 76 
JXJ tamtéž 
Jsl Klos, c. d., s. 46 
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Dívku pronásledují snové představy lidí bez tváří, bloudí 

palácem, kde ji dostihne jakýsi muž: "Teď nám neutečete. Víte 

dobře, že jde o vyšší zájmy, tady je každý odpor marný!" 

"Vraťte mi můj svět, ten zdravý, ten šťastný," prosí ho dívka. 

"Zaměňujete sen se skutečností, vaše skutečnost je zde," 

odpoví jí muž. 

Když dívka znovu nabude paměť a uvědomí s1 svou 

zapomenutou identitu, zjistí, že realita je horší než idyla 

v zapomnění. "Je mi protivný celý ten bezvýrazný nudný svět. Než 

se k němu vrátit, raději bych se zabila podruhé!" Její milý se jí 

zeptá, jak jí bylo, než se začala znovu rozpomínat. 

"Krásný. Tak krásný, že ani nevím, bylo-li to sen nebo 

skutečnost. To je můj pravý svět. Tak šťastný, jak může být 

šťastný jen ve snu," řekne dívka a odhodlá se žít v domě, kde na 

vše zapomněla. Zde můžeme hledat nezamýšlenou narážku na 

dobovou situaci: "Ztráta paměti ... oprošťuje hlavní postavu mladé 

ženy od přítěže minulosti ... nechce se vrátit nazpět do prolhaného 

světa.''383 

"Možná, že celý lidský život je jen sen, prohlásí hrdina filmu 

na závěr. Tímto prohlášením jako by nabádal, aby se lidé stáhli do 

svého světa a zapomněli na krutou realitu. Jenže komu taková 

skutečnost vyhovovala- občanům protektorátu, nebo okupantům? 

Zapomenout se dalo i jinak než příčinou leteckého neštěstí. 

Otakar Vávra natočil Maskovanou milenku ( 1940) film podle 

Honoré de Balzaca z 19. století plný velkoleposti, plesů, návštěv 

oper, kasina a nádherných kostýmů. Diváci mohli sledovat vztah 

vdovy a důstojníka z nejvyšší společnosti, díky němuž si žena 

uvědomí, co je v životě nejdůležitější. "Chci zůstat na věky volná," 

prohlašuje na začátku filmu, když chce mít dítě bez manželství. To 

ale není správné a ona si to uvědomí, když jí její přítelkyně řekne: 

"Ta nejposlednější žena je šťastnější než vy, protože má muže a 

dítě." 

m tamtéž 
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Ministr Jaroslav Kratochvíl vysvětloval tendenci uniknout 

z reality nebezpečím zásahů cenzury: "Mluvilo se zde o tom, že 

film utíká velmi často od skutečnosti, že si raději volí náměty 

dobové nebo historické - nebo že se dokonce pohybuje v ovzduší 

kondelíkovské idyly. Do jisté míry to snad souvisí s dnešní dobou, 

která takovéto filmy vyžaduje. Může se to snad jevit jako 

nedostatek odvahy - avšak zároveň je to ovlivněno obavami před 

zásahem filmové cenzury. 384 Útěk od skutečnosti přináší nejmenší 

nebezpečí, že by se někde narazilo, kdežto náměty z reálné 

přítomnosti jsou po této stránce ožehavější. Musíme se proto snažit 

nejít kompromisní cestu."385 Tou měl být opatrný příklon k realitě. 

Jedním z mála filmů, které skutečně vycházely z reálného 

života, byl dramatický snímek o rozpadu rodiny Preludium (Fr. 

Čáp, 1941) z prostředí divadelníků, které každý den čeká těžká 

práce v zákulisí. Své práci dávají všechno a v divadle tráví celý 

den. V syrovém příběhu zasazeném do současnosti a 

doprovázeném hudbou Otakara Jeremiáše rekvizitář nakonec 

odpustí nevěru manželky kvůli dětem, protože rodinu je třeba držet 

dohromady za každou cenu a děti jsou důležitější než vztah rodičů. 

Film Otakara Vávry Št'astnou cestu (1943) se zabýval 

sociálními problémy velkoměsta, respektive zaměstnanců jednoho 

velkého obchodního domu. Marxistická kritika ho hodnotila jako 

,,ideově nejvýznamnější přínos celé tzv. protektorátní tvorby". 386 

Každá z prodavaček Bílé labuti v roce 1932 má svůj vlastní, 

většinou pohnutý, osud. Objevují se zde reálie s pražských ulic, 

obchodního domu, zní jazz, který doprovází každodenní nákupní 

'
84 Pravda je, že si filmová cenzura všímala i nejmenších detailů, o čemž svědčí 

vzpomínka Jaroslava Marvana na to, jak cenzura "zkoumala a pitvala pod 
drobnohledem každé slovíčko v textu .... Když v jedné komedii stálo: "I kuře 
touží po svobodě," nařídili cenzoři škrtnout to "i"." (Marvan, Jaroslav: Nejen o 
sobě, Praha 1975, s.l22) 

'
85 SÚA, fond MPOŽ, k. 260, 28 stran, In: KLIMEŠ, Ivan: Stát a filmová 

kultura, in: Iluminace, roč. 1999, č. 2, s. 138-153. Zápis zjednání ze 7.7.1941 ze 
setkání zástupcli kinematografie s ministrem obchodu Jaroslavem Kratochvílem. 
386 Kučera, Jaromír: Stručný přehled československé kinematografie I (1896-
1945), Praha 1967 c. d., s. 35 
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horečku. Mladé ženy hledají nejlepší partie a většinou berou muže 

jako zdroj bohatství. Režisér na rozdíl od drtivé většiny 

protektorátních melodramat a komedií nic neidealizuje. "Ber život 

tak jak je, člověk ze svých přání musí někdy důkladně slevit," říká 

jedna z hrdinek filmu. Jiná, hraná Adinou Mandlovou, jejíž nahota 

u cenzorů prošla, spáchá sebevraždu, protože jí život nevychází 

podle přání. Jedinou idealizovanou postavou a úlitbou dobovým 

konvencím je továrník hraný Otomarem Korbelářem, který odmítá 

stavět hotel pro pár boháčů. "Chci vzorné lidové podniky, ty budou 

sloužit lidem, ne je využívat. Proč by to nemohlo být pro všechny, 

v tom vidím pokrok!" Většina postav je zde už iluzí zbavená, ať 

jsou to bohatí podvodníci, nebo obyčejní lidé. 

"Jo, život se nedá podvádět, chtěli udělat štěstí, ale vrátili se 

řádně pocuchaný," říká jedna z nich. 

Komedie 

"Dobrá nálada je válečné zboží. Za určitých okolností může být 

pro vítězné vedení války nejen důležitá, ale dokonce rozhodující. 

Proto je nutné udržovat náš lid v dobrém rozpoložení a posilovat 

odhodlání nejširších mas," prohlásil v roce 1942 říšský ministr 

propagandy Joseph Goebbels. 387 

Ač se objevilo několik málo dramatických příběhů, 

komediální žánr má i v produkci české okupační kinematografie 

jednoznačnou převahu. Právě veselohry mají největší relaxační 

účinek. Elmar Klos uznává důležitost filmů s národní tematikou a 

je přesvědčen, že "vedle toho - třebaže se to může zdát v 

očividném protikladu k tragice doby - bylo životně důležité 

produkovat zároveň veseloherní tematiku k udržení psychické 

rovnováhy a životního optimismu v širokých masách, zkrátka 

mobilizovat dobrou náladu na hřbitově."388 I autor literatury faktu 

m Koeppeler, Paul: Die Filmkomik aus Ósterreich, Wien 1976, s. 113 
388 Klos, c. d., s. 44 
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Jiří Frais zastává názor, že prostřednictvím komedií "bylo jako soli 

zapotřebí vyvádět lidi z pocitů beznaděje". 389 

Naproti tomu je třeba připomenout tezi o stabilizační funkci 

únikového filmu, jehož hlavní představitelkou je právě společenská 

komedie. "Normální občanský život ve formě osvěžujících 

filmových komedií měl bezpochyby získávat v nejširších vrstvách 

kredit poněkud wagnerovsky pojatému ftihrerprincipu, kredit 

normality přijatelné pro každého průměrného občana."39° Komedie 

se stala hlavním filmovým žánrem protektorátní kinematografie. 

Ředitel Nationalfilmu Feix přímo uvádí, že dramaturgii stavěl se 

svými dramaturgy Kabelíkem, Elblem, Mukařovským, Honzlem, 

Píšou a Dvořákem "na klasických látkách a na zábavě". 391 Jiří 

Brdečka píše, že "nastaly zlaté časy pro bezduché revuální 

podívané s Marikou Rokk, jakousi těžkotonážní kombinací Ginger 

Rogersové a Betty Grableové, prostě vzorovým typem frontové 

Soldatenliebe"'. 392 

Na druhou stranu vznikly v českém filmu skutečně kvalitní 

filmy a etablovaly se nové komediální žánry jako študácká 

komedie Cesta do hlubin študákovy duše ( 1939) crazy komedie 

Eva tropí hlouposti ( 1939) 393 a vlastně i Hotel Modrá hvězda 

( 1941) a parodie na detektivní žánr Těžký život dobrodruha ( 1941 ). 

Natočena byla i vynikající situační komedie Kristián (1939), 

pojednávající o tom, jak je důležité snít, když si obyčejný úředník 

dopřává iluzi lepšího a vznešenějšího života. Soudobá kritika 

považovala film za zdařilý, ale jeho skutečné kvality prověřil až 

časový odstup, kdy je patrný kvalitativní rozdíl mezi řadou filmů 

WJ Frais, Josef: Trojhvězdí nesmrtelných, Praha 1998, s. I 06 
'

90 Benešová- Štábla: Obraz člověka v české kinematografii, Praha 1969, s. 185 
'

91 Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, S. !85 
<'Je Brdečka, c. d., s. 76 

.m Dobová kritika vyčítala filmu špatnou hudbu, špatný střih a tempo. Frič byl 
oceříován za to, že "zkouší novou filmovou formu, u nás skoro nevídanou". 
Bylo zdlirazněno, že to není poprvé, kdy se pokus o bláznivou komedii objevil. 
Měli se o to pokusit už Haas a Cikán filmem Milování zakázáno. "Nemáme ještě 
tradici českých crazy komedií. .. . Je to kvalitní film." (O. K.: Eva tropí 
hlouposti, Kinorevue 1939/1940, I. pololetí, r. IV, s. 289) 
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s národní tendencí, tehdejší kritikou vynášených mnohem více, a 

některými kvalitními komediemi té doby. Bedřich Rádi 

v Kinorevui napsal: "Je to filmová komedie velmi dobré úrovně, s 

vtipným a obratně vypracovaným scénáriem, vybroušenou a 

vynalézavou režií, hereckými výkony elegantními, zručnými, 

hladkými a bezvadnými, krásnou fotografií. Nic víc, než 

veseloherní hříčka se zábavným rozvinutím filmového námětu, 

nijak hlubokého a výjimečného: přesto však je "Kristián" kladným 

a významným činem v naší filmové produkci."394 Zajímavé je, že 

podle architekta Jana Zázvorky a herce Svatopluka Beneše režisér 

Frič nechtěl v žádném případě obsadit z osobních důvodů do role 

Kristiánova idolu Adinu Mandlovou, ale Miloš Havel ji přes jeho 

d d"l 39~ o por prosa 1 . -

I tak kvalitní film jako Kristián se natáčel pouhé tři týdny, 

což byla tehdy poměrně standardní doba. "Materiál byl tehdy 

drahý, a proto se obvyklu jednotlivé záběry točily jenom jednou, 

výjimačně dvakrát. Producenti nabádali režiséry, aby jím šetřili, a 

drahý byl pronájem ateliérů a taky čas herců. Vzpomínám si, že se 

na natáčení filmu, byl to myslím Krstián, přišel podívat producent 

a říkal důrazně režisérovi, že jestli ten film natočí o týden dřív, než 

předpokládal plán natáčení, že dostane zvláštní prémii -tuším sto 

tisíc korun," vzpomíná herec Raoul Sehráni!. 396 

Za kvalitní film byla kritikou všeobecně považována 

komedie Městečko na dlani (1942). Děj se odehrává v idylickém 

městečku, kde není po okupantech ani památky. Starosta bojuje 

s alkoholismem, sedlákův syn Václav (v protektorátních filmech 

velice frekventované jméno) si nakonec prosadí nerovný sňatek s 

vorařovou dcerou a důlní rada si v zápalu rovnostářství oblíbí 

pytláka, kterého předtím stíhal. "Pán nepán, tady je to jedno," říká 

mu v závalu v dole. 

394 Rádi, Bedřich: Kristián, Kinorevue 1939/40, I. pololetí, roč. Vl, s. 46 
395 Cibulka Aleš: Nataša Gollovaá, Praha 2002, s. 66 
396 tamtéž, s. 71 
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Nejen starosta, ale celé městské zastupitelstvo je tu 

předvedeno jako zkarikovaná banda pijanů. "Obecné blaho Je 

náročná věc," říkají, když se dohadují o to, kdo jim bude na radnici 

dodávat víno. Parodii na obecní zastupitelstvo představuje i vůdce 

opozice, kloboučník, který prosazuje, aby mohli zastupitelé pít i při 

jednání. To bylo v době, kdy nacisté likvidovali poslední zbytky 

samosprávy na pováženou. Na druhou stranu se zde kloboučník 

několikrát zmíní o politických stranách, a dokonce pronese větu: 

"Jednou musí přijít ke slovu opozice!" 

Vedle filmů s Vlastou Burianem patří mezi kvalitní 

protektorátní komedie i snímky s Oldřichem Novým. V úvodním 

titulku veselohry Roztomilý člověk (1941) se uvádí: "Tento film 

byl natočen za okupace, kdy česká filmová produkce mohla jen 

živořit ve stínu produkce nacistické. Aby unikli šikanám tehdejší 

censury, uchylovali se mnohdy čeští filmoví umělci k starším 

oblíbeným látkám domácích autorů. Jednou z nich byl i román F. 

X. Svobody Kašpárek, podle něhož vznikl tento film, který má své 

místo na cestě za lepší úrovní filmové veselohry." Vtipná komedie 

z novinářského prostředí je přesným modelem tehdejších 

kultivovaných veseloher. Dva mladí svobodní kamarádi bydlí 

spolu v jednom bytě, jeden má příliš velkou fantazii, je šprýmař a 

lhář, který se přiměřeně bouří proti společenským konvencím. 

Dostane se do vyšší společnosti, kde se pohybují doktoři, inženýři 

a úředníci, a kde po několika nedorozuměních a záměnách získá 

srdce své vyvolené dívky. 

Podobnou inteligentní zábavu, ne sice pro nejprostší dělníky, 

ale pro poměrně široké vrstvy obyvatel představuje například 

Valentin Dobrotivý (1942). Z malého úředníčka se stane domnělý 

milionář, zadluží se, žert se vysvětlí a pak se stane milionářem 

doopravdy. Setkáme se tu s úředníky, bohatým strýčkem, přísným 

šéfem, obětavou milenkou či manželkou a komickou hierarchií 

podniku, díky níž se všichni zbavují odpovědnosti. Reálie tvoří 

fungující úřad, vila a luxusní kavárna, v níž se schází honorace. 
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Příjemný svět, ale i v něm je třeba si uvědomit, co znamená 

poctivá práce. "Copak si myslíš, že když jsi vyhrál, nemusíš 

pracovat?" říká výherci kolega, pro nějž, stejně jako pro většinu 

ostatních není nic důležitější než drobná pilná práce v úřadě, 

disciplína a malé starosti a radosti malých lidí. 

Tyto komedie tvoří jen špičku ledovce. Producent podle 

Jiřího Brdečky uvažoval v podstatě stejně jako před okupací: "Jen 

žádná politika ... Bavit legrací, bavit dojetím, bavit vzrušením, ale 

vždycky bavit! Hlavně nenutit diváka k přemýšlení. Neplatil za to, 

aby si dal týrat mozek .... Pokud děláte film ze života, nechť raději 

nemají s tím životem moc společného, nebo jen tak na oko, což je 

snad vůbec nejlepší. Vlastně budu točit, co jsem vždycky točil, 

jenom trochu opatrněji. Vždyť národ mne potřebuje!"397 

Typickým představitelem komerčních nenáročných komedií, 

"o nějž Múzy nikdy nezavadily ani lemem svého šatu,'d98 je 

Vladimír Slavínský. Schéma jeho filmů je stále stejné: vypráví o 

štěstí chudého člověka, který se choval mravně a "byl, po 

překonání nezbytných obtíží, odměněn bohatstvím, k němuž 

nejčastěji dospěl kombinací poctivé práce a vroucího citu k 

milované bytosti z nejlepší rodiny, citu stvrzeného sňatkem". 399 

Jeho snímky odpovídají podle Brdečky románům pro služky. 

Slavínský ve svých filmech vždy propagoval morálku a staral se, 

aby film poskytoval obecenstvu "ušlechtilou zábavu".400 

Jeho ušlechtilá zábava měla v době okupace ještě jeden, ne 

příliš pozitivní doprovodný jev: "Slavínský vkládal do svých filmů 

sám sebe, svou dobrotu, poctivost, víru v lidi, svůj optimismus . 

... ale kdyby jste dodali, že jimi také propagoval svou ideologii, to 

by asi vytřeštil oči a zaburácel: Ideologie? Propaganda? Tahle 

397 Brdečka, c. d., s. 82 
398 tamtéž, s. 114 
399 tamtéž, s. 95 

400 Oblíbenými herci v jeho filmech byly Antonie Nedošínská, Věra Ferbasová a 
Theodor Pištěk. Podobné filmy jako Slavínský točili režiséři Binovec, 
Innemann, Kmínek, Sviták či Špelina. 

139 



slova zavánějí politikou, a s tou on přece nemá nic společného! 

Jestliže něco propaguje, pak je to morálka starého, nicméně 

dobrého kalibru a dbá pouze, aby film "poskytl našemu 

Obecenstvu ušlechtilou zábavu". Myslel to naprosto upřímně, 

protože ho nikdy ani nenapadlo, že sděluje každým, tedy i tím 

nejúnikovějším příběhem, svůj postoj ke společenskému zřízení, 

k ' v•• "401 ve terem ZIJe. 

Ve filmu Vladimíra Slavínského Nebe a dudy (1941) sr 

továrník, bručoun a nelida, podvrtne kotník a je několik dní 

opatrován v chalupě rázovitého skaláka. Díky jeho dobrotě přerodí 

se továrník v lidumila s příkladným sociálním cítěním a při první 

příležitosti prokáže svou vděčnost. "Jsou bohatí a chudí, jsou 

nesnáze vyplývající z téhle mrzuté skutečnosti. Ale všechno se dá 

do pořádku, aniž by k tomu bylo zapotřebí nějakých reforem, 

odhlasovaných v parlamentu. . . . Stačí, když se chudí a bohatí 

domluví, což půjde snadno, protože všichni jsou v podstatě hodní 

lidé. V jedenačtyřicátém natočil Slavínský Advokáta chudých. Jeho 

cit však přesvědčeně obhajoval status quo."402 

Ryba na suchu (1942) je první Slavínského komedie 

s Vlastou Burianem, což učinilo z filmu slušnou veselohru. Ve 

Zlatém dnu (1942) sice také hraje hlavní roli Vlasta Burian, ale 

film je prodchnut myšlenkou, že práce má zlaté dno a řadí se tak 

po bok filmům s pracovní tematikou, ač je zde téma podáno 

v komediálním duchu. 

Snímek Dědečkem proti své vůli (1939) pojednává o vztahu 

bohatého podnikatele a jeho syna, který ho nakonec přesvědčí, že 

být dědečkem není zase tak špatné. Žabec (1939) líčí komické 

příhody z dívčího penzionátu. Dceři bohatých rodičů je určen 

nastávající manžel. Proto uteče přísným vychovatelkám, aby se na 

vlastní oči přesvědčila, co je to za člověka. Film Dva týdny štěstí 

(1940) je o pobytu chudé úřednice v luxusním letovisku, kde se 

seznámí se samotným ministrem. Poznej svého muže (1940) líčí 

401 Brdečka, c. d., s. 113 
402 Brdečka, c. d., s. 113 
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peripetie okolo sňatku dcery bohatého velkostatkáře, která s1 

nedopatřením vezme sňatkového podvodníka místo vysněného 

boháče. Komedie Muži nestárnou ( 1942) je adaptace úspěšné 

divadelní hry o nestárnoucím muži z vyšších kruhů, který si vezme 

vnučku své lásky z mládí. Poslední Slavínského protektorátní film 

Neviděli jste Babíka? (1944) pojednává o ztraceném psovi bohaté 

stařenky. 

Plytké či lidové komedie netočil jen Slavínský, Gina Hašler 

natočil film Host do domu (1942), v němž si divák mohl užít 

lidový bláznivý humor, dlouhé sekvence z Matějské pouti a 

dobrodružství dvou kamarádů z města na venkově. Miroslav Cikán 

mohl Slavínskému kvalitou i počtem nenáročných veseloher směle 

konkurovat. V letech 1939-1944 jich natočil dvanáct, nepočítaje 

v to několik jeho melodramat. Jsou to komedie Dobře situovaný 

pán, Příklady táhnou, Studujeme za školou, Veselá bída, Konečně 

sami, Pelikán má alibi, Štěstí pro dva, Provdám svou ženu, 

Z českých mlýnů, Karel a já, Paklíč a U pěti veverek. 

Hlavní hrdinové těchto filmů se pohybují na scéně bez 

větších konfliktů, mají většinou harmonické vztahy, kjejichž 

problematizaci není dán potřebný prostor, a setrvávají "v hladce a 

měkce idealisované oblasti, která by byla dokonale dramaticky 

sterilní, kdyby nebyla jakž takž oživována banálně povrchními 

prostředky společenské komedie ... ". 403 Základní konstanty 

většiny příběhů, v nichž vystupuje idealizovaný hrdina, tvoří láska 

a poctivá práce. 

Představitele české kinematografie tento trend netěšil a 

někteří požadovali jiné žánry než lidové komedie. "Útěkem od 

dramatu se také bezděky dostáváme do sféry lehkých, až příliš 

nenáročných veseloher, stavěných tak, aby nikde nemohly narazit -

403 Benešová- Štábla, c.d., s. 196 
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a tím se vzdalujeme umění," prohlásil například Miroslav Rutte.404 

František Kožík řekl, že se filmují nanejvýš soukromé tragédie. 

"Tragedie obecné se dnes nedělají. Spíše optimistické náměty jsou 

nám bližší."405 I ministr Kratochvíl sdílel názor, že "bychom se 

neměli snažit stůj co stůj lidi jen bavit. Myslím naopak, že bychom 

se neměli bát takzvaných dramat. Je lhostejné, vidí-li divák 

veselohru nebo drama. Důležité je jenom to, aby mu (film) dovedl 

říci něco pozitivního, něco, co si může z kina ještě odnést. 

Rozhodně bychom si však jistě všichni přáli, aby v každém z 

našich filmů bylo více kladů - ať už jde o veselohru, drama, nebo 

'd". "406 trage 11. 

Půda, krev a rodina 

Bylo naznačeno, že film mohl podněcovat rezistentní postoje a 

zároveň sloužit jako stabilizační prvek protektorátního režimu. 

Mohl obsahovat momenty, jimž bychom mohli přisoudit národní či 

rezistentní obsah, a zároveň scény, jejichž vyznění se plně 

ztotožňovalo (většinou snad nezáměrně) s nacistickou ideologií. 

Nemuselo to být jen zdůraznění kořenů a pout, které vázaly hrdiny 

filmů k rodné půdě, protože filmový historik Zdeněk Štábla je 

dokonce názoru, že i "návrat k národním tradicím . . . přichází 

okupantům velmi vhod, neboť glorifikuje usedlost, líbeznou 

poslušnost, pracovitost, umírněnost a uctivost k panstvu (tato 

národní tradice je totiž tradicí národa, odedávna uvyklého na 

poslušnost, od malované kolébky až po poslední zaklepání 

bačkorami)".407 Tak jako byl film Jan Cimbura dílem oslavujícím 

krásy české krajiny a zároveň pro svou antisemitskou scénu 

404 SÚA, fond MPOŽ, k. 260, 28 stran. In: KLIMEŠ, Ivan: Stát a filmová 
kultura, in: Iluminace, roč. 1999, č. 2, s. 138-153. Setkání zástupců 

kinematografie s ministrem obchodu Jaroslavem Kratochvílem ze 7. 7. 1941 -
zápis z jednání. 
405 tamtéž 
406 tamtéž 
407 Benešová- Štábla: Obraz člověka v české kinematografii, Praha 1969, s. 183 
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"jediným podstatným ústupkem rasistické ideologii", 408 byla 

Barbora Hlavsová (1942) "ztělesněním toho nejryzejšího, co ze 

sebe vydala česká zem"409 i filmem, který ukazoval "všem, kdož se 

vzpírali pochopit, že jenom prací pod záštitou říše budujeme 

šťastný zítřek". 41° Fričův film na motivy spisovatele Jaroslava 

Havlíčka, kde hlavní roli sehrála představitelka babičky z Čápova 

filmu Tereza Brzková, je řazen mezi ty, jež povzbuzovaly národní 

sebevědomí diváků. Brzková se v roli matky stala "symbolem 

vzdoru a nezdolné síly celého národa". 411 Tato hodnocení jen 

dokazují, jak ošidné je v některých případech jednostranná 

interpretace. 

Venkovanka Hlavsová celý život nepoznala nic jiného než 

tvrdou práci. Prohlašovala, že za tu svou dřinu nemá nic jiného než 

své poctivé jméno. To pošpinil zpronevěrou její syn ze zámožné 

měšťanské rodiny, jehož manželka naopak prací pohrdala. "My 

Hlavsové jsme byli první, kteří po vydání tolerančního patentu 

přestoupili k luterskému vyznání, co naši dědové pro něj zkusili." 

Hlavsové zůstal ze všech dětí už jen tento jediný nezdárný syn. 

Prodává látky, pěstuje len a tkaním si vydělává na splácení dluhů. 

"Starat se jenom o sebe a o svou kapsu, to bych ani neuměla." 

Jejím krédem je neutíkat před zodpovědností a všechno vrátit. Po 

synově sebevraždě ji ve splácení dluhů pomáhá vnuk. I když 

nepřízeň osudu práci zmaří, babička s vnukem pokračují dál. 

,,Musíme šetřit, nám je teď každý dvacetník dobrý," prohlašuje 

stará paní, když musejí používat náhražkové potraviny a místo 

dříví kupují pařezy, což mělo s protektorátní realitou mnoho 

společného. Když od babičky vnuk odejde a vdova po jejím synovi 

Klára nabídne peníze, babička je odmítne. "Vojtěchův dluh může 

být splacen jen prací a Klára ty peníze nevydělala." Tak je 

Hlavsová odsouzena do konce života splácet dluh, dokonce prodá 

408 Kučera, c. d., s. 32 
409 Doležal, c. d., s. 206 
41° Kautský, Oldřich, Kulturní politika, 5. 10. 1945, s. 2 
411 Kučera, c. d., s. 34 
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svou chalupu. Nezdolná česká venkovanka nakonec vše zaplatí vše 

a vnuk se k ní vrátí. 

O svých selských kořenech a vztahu k rodné půdě se v již 

zmíněném dialogu baví ve filmu Pantáta Bezoušek i pražští 

úředníci. Krásy českého venkova zároveň radostnou práci na 

venkově opěvují i hrdinové snímku Ohnivé léto. Oslava mládí, 

statečnosti a šťastné budoucnosti navíc nápadně připomíná 

pozdější ideologii Kuratoria pro výchovu mládeže. Vztah k práci a 

čestný život na vsi v kontrastu k životnímu stylu ve městech je 

zdttrazněna i ve filmech Pohádka mqje a Mlhy na blatech, které 

jinak opěvují českou krajinu a tradiční zvyky. 

V goebbelsovské propagandě měla důležité místo oběť pro 

rodinu, především oběť ženy - matky. Rakouská prominentní 

herečka Paula Wessely se takto obětovala pro své děti či 

sourozence v řadě říšských filmů. "Pokud se dívka vyhýbá svému 

nejvyššímu poslání mít manželské či nemanželské děti, dopouští se 

stejné dezerce jako odpírač vojenské služby," napsal po vypuknutí 

války list SS Schwarze Korps. 412 Tak tvrdě sice toto stanovisko 

v protektorátu prezentováno nebylo, ale i zde se objevovaly 

podobná, byť rafinovanější poselství - zdravá rodina žijící 

spokojeným poklidným životem, pro níž je třeba vzdát se 

mnohého. 

Důležitost rodiny, sebeobětování ženy a potřeba tvrdé 

nezištné práce představují hlavní motivy melodramatu Zlatý 

člověk. Příběh z lékařského prostředí o nevěře a lásce, nad níž 

zvítězí zodpovědnost pro rodinu, natočil v roce 1939 Vladimír 

Slavínský. Žena proslaveného chirurga Partyka, jehož hraje 

Otomar Korbelář, se schází s jeho kolegou, chirurga zase miluje 

jeho kolegyně ze sanatoria. Než se situace vyřeší rozvodem, zjistí 

se, že Partykova žena (Hana Vítová) s ním čeká dítě a k rozvodu 

412 lrving, c. d., s. 452 
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tedy nakonec nedojde. Poučné je nejen potlačení citů ve prospěch 

zodpovědnosti, ale také neúplatnost (razantně odmítne peníze od 

pacientú) a pracovitost (léčení lidí obětuje své soukromí i veškerý 

čas) profesora Partyka. Partyk je velký idealista, léčí zadarmo a 

odmítá se bavit "o těch bizardních penězích". Je ošklivý, unavený, 

ale vnitřně krásný. Jeho mladý asistent Jánský je naopak elegantní, 

ne tak čestný, přesto má ale ideály jako každý správný lékař, 

protože si umínil, že bude dobrým chirurgem, prospěšným 

společnosti: "V nemocnici je hodně těžké práce, a za všechnu tu 

dřinu dostane člověk devět stovek měsíčně. Je mi třiatřicet, 

kdybych měl děvče, nemohl bych ji vzít ani do kina. Přesto jsem se 

snažil vydržet, abych byl co nejlepší." Chce jen žít s profesorem a 

mít hodně krásné práce. "Jsem šťasten, když jdu z jedné práce do 

druhé." Představuje ale komplikaci, protože je příliš hezký a 

mladý ... Partyka miluje jeho kolegyně, která žije sama v neútulné 

kanceláři. "Trochu sebeobětování je součástí každé ženské 

povahy," odpoví na Partykovu otázku, proč žije takovým 

zpúsobem. O práci se vůbec hodně mluví, ač se jedná o milostný 

příběh. "Přál bych vám poznat opravdové holky chudáky, které 

dřou celý týden ve fabrikách, dílnách anebo v kancelářích proto, 

aby odměnu za svou lopotu vtiskly do máminy mozolnaté dlaně," 

říká na schůzce s Partykovou ženou jeho asistent Jánský. Podle 

něhož je právě to důvod k lásce, ne k pohrdání. Vladimír Slavínský 

natočil nejpříkladnější film o nezbytnosti obětí pro zachování 

rodiny. 

Podobné obětování v zájmu zachování rodinných pout 

najdeme ve zfilmované národní klasice Paličova dcera a ve 

filmech z uměleckého prostředí Gabriela a Preludium, v nichž jsou 

ženy nuceny spokojit se s životem v domácnosti a naplnění svého 

poslání hledat výhradně v péči o rodinné blaho. "Pamatuj, nám 

ženám se taková věc nikdy neodpouští," prohlásí v Preludiu o 

nevěře Terezie Brzková. 
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Propaganda v rakouských hraných filmech 

V hraných filmech Wienfilmu se během války setkáme s několika 

druhy skryté či přímé propagandy. Vedle jasných 

propagandistických příkladů, řada dalších filmů vyvolává debaty o 

tom, zda se jedná o tendenční díla, která vyhovují nacistické 

ideologii, nebo naopak svou ideologií naplňují představy o opozici 

vůči vládnoucímu režimu. Třetí skupinu tvoří kategorie tzv. 

apolitických zábavných filmú, které se na první pohled zříkají 

jakékoliv tendence. To, co se vydává za jejich přednost, se při 

vědomí skutečnosti, že Wienfilm měl přímo za úkol takovéto 

učebnicové příklady eskapistické zábavy produkovat, jeví jen jako 

iluze. 

Únik do minulosti byl hlavním krédem šéfa Wienfilmu 

Karla Hartla, který svou koncepci po válce obhajoval jako přísně 

obrannou. "Z úniku do minulosti jsem udělal princip, abych 

nemusel dělat žádné nacistické filmy. Na tomto principu vznikaly 

všechny náměty od Mozarta a Raimunda až po Schrammeln. Tím 

sem dosáhl nejen výborných úspěchů, ale také se nám podařilo, jak 

ostatně bylo potvrzeno i po válce, vyjádřit vše jedinečné rakouské 

a udržet to při životě."413 

Hlavními motivy neeskapistické propagandy v hraných 

filmech sledovaného období jsou kromě politických invektiv vůči 

nepřátelskému národu a demokracii antisemitismus, důraz na 

udržení rodiny za každou cenu, oslava venkova a na rozdíl od 

protektorátu v menší míře i ocenění obětavé práce. V řadě filmů je 

ve srovnání s protektorátní produkcí kladen mnohem větší důraz na 

osobní oběť. Většinou se to týká ženské hrdinky, což lze zdůvodnit 

faktem, že ve Východní marce na rozdíl od protektorátu odcházeli 

muži od rodin do války. 

Zajímavé je, jak se s postupem války a zhoršeném morálky 

zásobovací situace měnil přístup k výběru témat i jednotlivých 

m Czeike, Felix (ed): Wien 1938, Wien 1978, s. 274 
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motivů. Důraz na eskapismus byl čím dál větší a od roku 1941 

začaly vycházet směrnice, které zakazovaly ukazovat kouřící 

osoby, karikování učitelů, uniformy z doby habsburského 

mocnářství, bezdětná manželství, líčení Berlína v negativním 

světle, lidi mluvící berlínským dialektem, film ve filmu, 414 

nemanželské děti a katastrofy. Nežádoucí byla víra v náhodu, 

špionáž příslušníkú wehrmachtu a určitá německá jména. Podobně 

německé úřady přistupovaly i k obsazování rolí. Řadu hercú a 

hereček odmítly a naopak vždy byli příznivě kvitováni Paula 

Wessely, bratři Horbigerové či Hans Moser. 415 

Politické tendenční filmy 

Nejkřiklavějším propagandistickým filmem dějin Wienfilmu je 

jednoznačně snímek Gustava Ucického Heimkehr z roku 1941, 

jehož děj se odehrává v Polsku několik měsícú před vypuknutím 

Druhé světové války, kde neskutečně trpí pod útlakem Polákú 

německá menšina. Na tomto základě se pak jeví útok na polsko 

jako osvobození a doslova záchranná akce. Film daleko přesáhl 

předpokládané náklady, protože nebyl dílem, na němž by nacisté 

hodlali šetřit. "S ohledem na to, že se jedná o film s Paulou 

Wesselyovou a režíruje ho Gustav Ucicky podle scénáře Georga 

Menzela, nevěří produkce Wienfilmu, že se podaří dosáhnout 

významnějších finančních úspor. "416 

Goebbels film plánoval již od prosince 1939. Nesmírně 

nákladně vyrobený snímek s velice dlouhou metráží nakonec 

obdržel nejvyšší možná predikátová ocenění - staatspolitisch 

besonders wertvoll, ktinstlerisch besonders wertvoll, jugendwert a 

především predikát Film der Nation. Režisér pak za svou práci 

dostal Ehrenring des Deutschen Films. Zajímavé je, že při 

nl Tento zákaz je zcela ji stě veden snahou o to, aby diváka nic nevytrhávalo ze 
zapomnění a omámení. 
415 Fritz, Walter: lm Kino erlebe ich die Welt, Wien 1996, s. 200 
416 Schrenk, Helene: Bestandliste der Wien-Film 1938-1945, nepublikováno 
( Ósterreich isches Fi lmarchi v) 
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přcdváděčce ještě nebyl Goebbels tolik nadšený. "Večer jsem 

viděl Ucického nový film s Wesselyovou a Petersenem. Je 

politicky a umělecky velkolepý, nenabízí ale tak dokonalé výkony, 

aby mu mohl být přiznán predikát Film der Nation. Ohm Kriigera 

je třeba hodnotit o třídu výš. Přesto se ale jedná o film, který bude 

mít obzvláště dúležitý význam v našem propagandistickém boji o 

postoje našeho lidu. "417 

Film ospravedlňující německou agres1 a pranýřující 

polskou brutalitu a provokaci byl nasazen už od 1 O. října 

s obrovskou pampou ve Vídni a dočkal se relativně úspěšného 

přijetí. O tom svědčí i skutečnost, že si na sebe dokázal vydělat. 

Náklady se sice vyšplhaly téměř ke čtyřem milionům marek, ale 

výnosy dosáhly nakonec milionú pět, což je nadprůměrný 

výsledek. 41 
g Film byl za zvláštních bezpečnostních opatření 

nasazen i v Generálním gouvermentu a dokonce až v Tokiu. 

Děj začíná zavřením německé školy polskými úřady v 

březnu 1939, kde vyučuje hlavní hrdinka Thomasová 

představovaná Paulou Wesselyovou. polské a židovské děti 

dokonce zapálí knihovnu a vybavení kabinetů. Dva němečtí 

chlapci se snaží zachránit alespoň jednoho ptáka. Jeden z nich je 

zraněn a zachrání ho manžel učitelky Thomasové. Mezitím dojde 

k zabití jedné přesvědčené nacistky s hákovým křížem na krku 

zločinnými Poláky. Po obsazení Československa Poláci mobilizují 

a začínají si s Němci vyřizovat účty. Když jsou hrdinové v kině a 

zůstanou sedět při polské hymně a Poláci je napadnou. Milenec 

Thomasové nakonec podlehne svému zranění, když Poláci zabrání 

jeho ošetření v nemocnici. Mariina otce zase oslepí polské dítě a 

výpady neberou konce. Poté, co Hitler napadne Polsko, jsou 

všichni Němci zavřeni, ale Thomasová jim ve vězení svým 

emotivním projevem, který Goebbels považoval za nelepší 

filmovou scénu, jaká byla kdy natočena, dodá jako pravá německá 

m Frohlich. Elke (ed.): Die Tageblicher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band I, Juli- September 1941, Mlinchen 1996, s. 124n 
418 Fritz. Walter: Kino in Osterreich 1929-1945, Wien 1991, s. 98 
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žena odvahu a přiměje je upnout se k naději, že se vrátí domů 

Německa: "Irgendwie wereden wir heimkehren!" Všichni zajatci 

mají být pozabíjeni, ale v poslední možné chvíli se objeví 

wehrmacht a osvobodí je. Vydají se proto radostně do Říše, na 

jejíž hranicích je pozdraví obrovský Hitlerův portrét. 

Film je pojat jako mimořádně expresívní podívaná a každá 

ze scén je vygradována až téměř do extrému. Ucicky tak 

vystupil.ovává nesnesitelnost situace, v níž se jako jediný zachránce 

jeví Adolf Hitler, jehož rozhlasovými projevy si hrdinové dodávají 

sil. Poláci jsou tu bez výjimky zobrazeni jako téměř nelidské 

bestiální polsko-židovské kreatury, které si nezaslouží nejmenší 

slitování. Hitler v roli mesiáše je nakonec smete a připraví 

spravedlivou odplatu. 

Po premiéře 24. října 1941 už ministr propagandy změnil 

názor. "Odpoledne se koná v Ufa-paláci berlínská premiéra Wien

Filmu Heimkehr. Dojem je obrovský. Publikum je naprosto 

uchváceno. Zde působí film naprosto jinak než na Biennale 

v Benátkách. Je odměněn bouřemi ovací. Jsem šťasten, že mnou 

v únoru minulého roku daný popud vytvořit film o "velkém 

trecku" vedl k obrovskému politickému a uměleckému úspěchu. 

Večer zvu zúčastněné umělce k sobě domů, propůjčuji pře nimi 

filmu nejvyšší predikát Film der Nation, a předávám Ucickému 

filmový prsten, což způsobuje mimořádnou radost především u 

zaměstnanců Wien-Filmu. Projednávám při této příležitosti 

s Menzlem a Ucickym plno dalších filmových námětů, kterými se 

budeme v dalších týdnech a měsících zabývat. Hartl se osvědčil 

jako šéf Wien-Filmu naprosto skvěle, jsem s ním velice spokojen. 

Ostatní, především berlínští produkční šéfové, s Demandowskym 

v čele, začínají už být žárliví. Ale žárlivost je pro lidské snažení 

stále cenná hnací síla. Nesnažím se ji zmírnit, ale naopak ještě 

rozdmýchat. ''419 

419 Fréihlich, Elke (ed.): Die Tagebi.icher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band II, Oktober- Dezember 1941, Mi.inchen 1996, s. 171 
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ťJplnč Jmou dramaturgii má další politická agitka 

Wienfilmu Liebe ist zollfrei (1941) režiséra E.W. Ema. Na první 

pohled netendenční situační komedie s Hansem Moserem v hlavní 

roli je ve skutečnosti brutálním útokem na demokratické principy 

rakouské předválečné republiky. Jedná se o absurdní případ, kdy se 

rozhodne rakouský ministr financí pronajmout clo svého státu 

Švýcarsku. Tento muž dělá jen to, co mu poručí manželka, přitom 

ji ale podvádí s jistou herečkou. Celému podvodu přijde na kloub 

celník, který ve volném čase pracuje jako detektiv. Celou kauzu 

nechá nakonec zveřejnit v novinách a kabinet musí podat demisi. 

Pointa tkví v tom, že na místo staré vlády nastoupí nová s úplně 

stejnými členy. 

Politici jsou v demokratickém systému spodobnění jako 

skrz naskrz zkorumpovaní panáci, kteří přivedou Rakousko na 

okraj bankrotu, čehož využívá nebezpečná cizina. Komik Hans 

Moser zde jako spravedlivý komik dokáže strhnout sympatie 

publika na správnou stranu a staví se tak chtě nechtě po bok Pauly 

Wesselyové s jejími zapálenými projevy v Heimkehru. 

Moser většinu filmu proclívá cizince, kteří jsou zde bez výjimky 

spodobnění jako karikatury mluvící většinou anglicky, což bylo 

pro případ tohoto filmu účelově dovoleno, a Moserův celník měl 

tak možnost, aby jejich jazyk karikoval, stejně jako francouzštinu. 

Celníci nosí rakouské uniformy z první republiky, která je 

v podstatě stejná jako monarchie, což dokazuje jak Hans Moser 

ohánějící se šavlí, tak třeba to, že je na ministrově stole okatě 

položena kniha s nápisem Habsburg. Celníci jsou bez výjimky 

tlustí, úplatní a zavírají, koho chtějí, bez jakýchkoliv důkazů. 

Film má přitom naprosto vážný začátek, kdy mají diváci 

možnost vidět dvacet minut ze života rakouské vlády a poučit se, 

jak to chodí v demokracii. Aby bylo jasno, kdy se příběh odehrává, 

začíná se detailem na rakouskou orlici, kterou má jakýsi úředník na 

deskách. Ministr, který chodí vždy pozdě, odpoví na sluhovo 
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oslovení excelence: "Jsme v demokratické republice, už neJsem 

excelence!"' 

"Ano, excelence,'' odvětí sluha. 

Další dialog. v němž se ministr dotazuje na důsledky podvodu 

svého kolegy, je ještě příznačnější: "A co na to veřejnost?" 

"Vláda má plnou moc od parlamentu, tak je jedno, co na to 

veřejnost,"' odpoví ministr financí, který tak jen potvrdí, že 

republika a diktatura jedno jsou. 

Ministři, kteří za deset milionů šilinků prodají clo se jinak 

chovají doslova jako banda hloupých pitomcú a nikdo ničemu 

nerozumí, jejich manželky jsou navoněné slepice ověšené šperky a 

častují své muže lichotkami typu: "Jsi nejelegantnějším ministrem 

Rakouska:' Být ministr tak prostě znamená nepracovat a mít hodně 

peněz. 

Když přijede prezident americké pojišťovny jednat 

příznačně s manželkou ministra, který prohlašuje "Rakousko 

zachraúuji já"', tvrdí s anglickým přízvukem a doutníkem v ústech, 

že múžc svým kapesným sanovat celé Rakousko. Když se skandál 

provalí, nikdo nechce nést odpovědnost a ministr rozkáže 

úředníkúm, aby to vyřešili za něj. Ti si kauzu přehazuj í z kanceláře 

do kanceláře. Nakonec je instalována "nová" vláda a Moser 

uplacen funkcí oberinspektora. 

Antisemitismus v rakouském filmu 

Kromě řady protižidovských narážek v Heimkehru se 

antisemitismus objevuje v několika dalších rakouských filmech. Za 

prvoplánově antisemitské lze považovat dva filmy: Wien 1910 

z roku 1943, který je politickým životopisem posledního období 

života vídcií.ského starosty Karla Luegera a především snímek 

Leinen aus Ire/and o zločinných praktikách židovských 

obchodníkú v českém pohraničí. 

"V cčer jsem četl nový rukopis Wien-Filmu o dr. Karlovi 

Luegerovi. Napsal ho Menzel, který je opravdový filmový básník. 
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Rukopis je mimořádně napínavý, psychologicky rafinovaně 

propracovaný a pojednává o Vídni v roce 191 O. Slibuj i si od toho 

mimořádně púsobivý film,'' 420 si do deníku ministr Goebbels, který 

nechal film Wien 191 O o Karlu Luegerovi natočit vlastně natruc 

Vídni. ,.Téma Lueger, proti němuž se staví ve Vídni některé 

reakcionářské kruhy. Menzel napsal přitom skvělý scénář. ( ... ) A 

Vídc6áci přitom chtějí pořád jen peníze. Musejí totiž nutně zůstat 

na úplném vrcholu," zapsal si do deníku. 421 

Že musel skutečně zápasit s odporem Rakušanú proti právě 

obávanému zideologizování života víde6ského starosty, svědčí i 

další zápis. "Probírám se Schirachem také kritický případ filmu o 

Luegerovi. Ve Vídni jsou radikální politické kliky, které chtějí, aby 

se tento film ncnatočil. To nepřipustím. Film musí být nejprve 

natočen, a pak se múže říct, zda je třeba provést jen nějaké 

korektury, nebo se to musí předělat celé. Bezpochyby je tu Lueger 

poněkud heroizován. To ale nevadí zdaleka tolik, protože události, 

které se odehráli kolem jeho osoby, už jsou tak upozaděny, že jsou 

v k v I 'h k h . ' h ' 1 v ' ' "
422 vsem. ·rome ma e o ·ru u zamteresovanyc , up ne nezname. 

Nakonec se film režiséra E.W. Ema stal podle neblahých 

očekávání kromě zdúraznění Luegerova antisemitismu oslavou 

pangermánských vizí Luegerova politického protivníka Georga 

von Schonercra, který označuje Rakousko-Uhersko za prohnilou 

budovu a prorokuje, že jednou vznikne říše všech Němců. Na 

konci se ukáže i starosta Lueger jako člověk s pochopením pro tuto 

myšlenku. což bylo podle cenzorů pro rakouské publikum 

nesnesitelné zárove6 s tím, že Luegerův filmový představitel 

Rudolf ťorster herectvím naprosto zastínil svého slabšího kolegu, 

že musel být film v roce 1943 pro Východní marku zakázán. 

Děj filmu se odehrává v březnu roku 191 O ve Vídni. 

Starosta Lueger umírá a jeho zavilí protivníci se chytají k nástupu. 

~ 2° Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebilcher von Joseph Goebbels, Teilll, Diktate 
1941-1945, Band I, Juli- September 1941, Milnchen 1996, s. 196 
~ 21 f'rohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Auťzeichnungcn 1923-1941, Band 9, Milnchen 1998, s. 402 
422 Frtihlich. Elke (cd.): Die Tagebilcher von Joseph Goebbels, Teilll, Diktate 
1941-1945. Band 3, Januar- Marz 1942, MUnchen 1994, s. 473 
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Jsou to především Židé, sociální demokraté a liberálové, kteří cítí, 

že s odchodem zbožňovaného "tribuna lidu" dostanou šanci chopit 

se moci. Lucger to ale tuší a tak se téměř na smrtelné posteli smíří 

se svým dalším protivníkem, Velkoněmcem Schonererem, který 

mu sdělL že Habsburská monarchie brzy zanikne a dojede ke 

spojení všech Němců. 

Film Leinen aus Ir/and ( 1939) německého režiséra Heinze 

Helbiga je nejexplicitnějším antisemitským počinem Wienfilmu, 

který tak jednoznačně demonstroval politické přizpůsobení 

Berlínu. Tato protižidovská agitka je poměrně dovedně maskována 

komediálním žánrem, v němž účinkují populární komici Oskar 

Sima, Fritz Imhoft~ Georg Alexander, Hans Olden a Kari Skraup a 

legalizují tak její nacistickou ideologii. 

I kritika označovala snímek toliko za lehkou komedii. 

"Historická epizoda o jedné lásce a jednom vážném hospodářském 

problému. V popředí stojí výkony herců, které dovolují karikaturu 

jen s mírou a místo často ní působí mile vídeňsky."423 Karikatura je 

samozřejmě zmíněna v souvislosti s židovskými postavami, které 

způsobí hospodářský úpadek textilní oblasti v severních Čechách. 

Hlavním zlosynem je tu právník Dr. Kuhn, jehož představitel 

Siegťricd Breuer má ve smlouvě uvedenou za rolí poznámku 

"ncárijec". Jeho osoba má personifikovat nebezpečí židovství, 

čemuž odpovídá i nalíčení- tlusté brýle, kaftan, velký nos, neustálé 

našeptávání a podlézání. 

"Das ist Dr. Kohn." 

"Nein, Kuhn, bitte." 

"Es ist egal," říká ministerský rada o židovském právníkovi, jemuž 

jde jen o peníze a o moc, a proto má i židovského poradce se skobu 

místo nosu, který jen pije a schovává se u něj v kanceláři. "Firma 

Libussa je jen začátek, přijde den, kdy získáme celý podnik," 

pronese židovský právník varovně a dá tak všem na srozuměnou, 

že nebezpečným záměrúm Židovstva je třeba předejít. 

421 Paimann's Filmlisten, č. 1230,3. listopadu 1939 
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Kromě antisemitských narážek se zde objevuje příznačná 

legrace z rakouské byrokracie, která má nepořádek v lejstrech a 

hrdina musí obejít asi deset institucí, než se čehokoliv domůže. 

Ministerský rada působí znovu jako úplný idiot, a když se objeví 

nový ministr. který dokonce používá slovo "demokratisch", 

připadá si jako mez1 samými tupci a přitakávači v komických 

kostýmech. 

Děj se odehrává střídavě v severních Čechách a v Praze, 

kde se promenují boháči v kloboucích, kočárech, hraje dekadentní 

hudba a vúbec jde o exkluzivní společnost. Objevují se zde i reálné 

nápisy Warnsdorf 2,5 km, Bohmische Leinen Erzeugung, Libussa, 

Textil Industrie Prag a česká jména, která pro Rakušany znějí jako 

v řadě dalších filmech komicky. Židé chtějí zavést bezcelní dovoz 

z Irska a tak zničit domácí "české" pracovníky, ale vlastně se jedná 

o Sudetské Němce a používá se proto důsledně výrazu bohmisch, 

nikoliv tschechisch. 

Za zmínku jistě stojí i fakt, že Goebbels si filmu natolik 

cenil, že ho nechal v celé Říši promítat v neděli dopoledne pro 

mládež zdarma, protože měl podle něj vynikající výchovné účinky. 

Rakouská rodina jako základ státu 

Velice dúležitou kategorii rakouských propagandistických filmů 

tvoří snímky, jejíchž hlavním motivem je postavit pokud možno 

funkční. ale především nerozdělitelnou rodinu jako pilíř 

nacistického státu nad jakékoliv subjektivní potřeby a touhy. 

Dúležitost soudržné rodiny i za cenu sebeobětování ženy se 

objevuje hned v několika filmech, připomínajících protektorátní 

snímek z lékařského prostředí o lásce, nad níž nakonec vítězí 

zodpovědnost pro rodinu Zlatý člověk, který natočil v roce 1939 

Vladimír Slavínský. Ještě více se většina těchto filmů blíží 

tematicko-motivicky protektorátnímu Preludiu, v němž se je žena 

nucena přes manželovo nedobré chování spokojit s životem 
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v domácnosti, kde v péči o rodinu hledá naplnění svého životního 

poslání. 

Film nejprotěžovanější dvojice tvůrců hrané filmové 

propagandy Menzel-Ucicky Mutterliebe (1939) je učebnicovým 

příkladem toho, jak se má matka mnoha dětí poprat s nepřízní 

osudu. Hlavní hrdince Marthe tragicky zahyne manžel, přijde o 

obchod a musí se tak postarat sama o čtyři děti. Nestěžuje si, netrpí 

a žije jen pro ně. Přesto z nich vyrostou sobečtí a přecitlivělí lidé, 

kteří se neumí poprat se životem. Marthe se ale ze všech sil snaží 

svou prací, penězi, pomocí a opakovanými oběťmi, které se týkají 

třeba i obětování rohovky a tím i zraku pro osleplého syna, udělat 

z nich řádné členy společnosti. Teprve po obětování zraku se 

dočká od dětí díku a ač slepá, stará se o vnoučata stejně jako dříve 

o děti. 

Film je až nesnesitelně patetický a didaktický. Není divu, 

že byl uveden krátce poté, kdy nacisté zavedli vyznamenání zvané 

Čestný kříž německé matky. Taková matka zde byla představena 

naprosto dokonale a dá se dokonce říci, že její role v nové 

společnosti tímto filmem dostala téměř konstitutivní charakter. 

Snímek byl také po premiéře vydáván kvůli hereckým výkonům a 

hlavně "často zpracovávanému, ale stále novému tématu" za 

vítězství německého filmu. 424 

Stejná dvojice autorů vytvořila i další film, v němž se žena 

postaví čelem osudu. Ein /eben Iang ( 1940) s Paul o u Wesselyovou 

v hlavní roli je příběhem sebeobětování ženy, kterou herečka 

ztvárnila s takovým nasazením, že vedle ní ostatní protagonisté 

působí přinejmenším mdle. Koncept tohoto melodramatu je opět 

stejný - matka vychovává sama děti a léta čeká na návrat jejich 

otce. Kritika chválila "chytré dialogy, záběry a celkové pojetí 

typicky vídel'lského ražení". 425 Žena "se bezpodmínečně podřídí 

osudu"' a překoná všechny nástrahy nevěry, nemoci i chudoby a 

nakonec se dokáže postarat i o ochrnutého manžela, který se vrátí. 

"""Painmann's Filmlisten, č. 1233,24. ll. 1939 
'
125 Painmann's Filmlisten, č. 1279, ll. 10. 1940 
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Toho hraje praradoxně Joachim Gottschalk, který rok po uvedení 

filmu spáchal se svojí židovskou maželkou a dítětem sebevraždu, 

protože se odmítal rozvést. Z toho je patrné, jak pro nacisty 

vypadala v reálu skutečná "rodinná politika". 

Další spolupráce Wesselyové, Menzela a Ucickeho 

pokračovala ve filmu Spiite Liebe (1943) o malířce porcelánu 

někdy z konce 19. století Uak jinak), která si z rozumu vezme 

bohatého továrníka, aby umožnila léčení své nemocné sestře. 

Láska tu nemá místo, jak ostatně zmíní i hrdinka filmu: "Já si 

myslím, že se většina dívek vdává právě takto, přinejmenším 

v mém věku." 

Ve svatební den se jí manžel, jehož hraje Attila Horbiger, 

svěří, že je vdovec a má dceru. Celé město o něm tvrdí, že je 

násilník a že ji zavraždil. Wesselyová opět hraje smířenou ženu ve 

městě za časú monarchie, kde obklopena lidmi s obřími klobouky, 

honosným ošacením, kteří chodí po kolonádách, kde hraje valčík, a 

vozí se kočáry. Film je velice patetický, ať se to týká teatrálního 

projevu hercú či mohutně znějící dramatické hudby. Továrník je 

velice agresivní i jako podnikatel a zabírá ostatní továrny se slovy 

,,budu tu jediný fabrikant". Manželka, s níž má velice cudný vztah 

a která se zamyká se na noc ve svém pokoji, se ho ale snaží 

přesvědčit, že podnikání ke štěstí nestačí. Sama na chvíli podlehne 

blízko ubytovanému oficírovi, ale nakonec pozná, že továrník je 

přese všechno nejlepší manžel a v dopise dústojníkovi zmíní, že 

musí především plnit dúležité povinnosti v manželství. 

Zajímavým filmem za současnosti je Ein Blick zuriick 

( 1944 ), který režíroval sám scénárista Gerhard Menzel a u kamery 

stál Jan Stallich. Menzlúv scénář se stejně jako jiné vyznačuje 

vykonstruovanými problémy, které často nijak pravdivěji 

nezdúvodňují motivaci postav k patetickému utrpení a pocitu 

sebeobětování. Kromě melodramatického přemrštěného patosu a 

falešné lítosti se tu nenajde ani trochu odlehčení či humoru. Tedy 

kromě neustálých valčíkových melodií. 
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I této snímek jako řada předešlých začíná pohledem na 

noční Vídeť'l, jíž sledují muži debatující o hudbě. Všechny postavy 

tu vedou celkem běžné řeči a režisér se soustředí na bohatou 

městskou rodinu advokáta, který se zabývá rozvody. Je patné, že se 

jedná o současnost, třebaže noviny na stole jsou tak šikovně 

zabírány, že je nelze identifikovat. Stejně tak tu nalezneme další 

faktor, který se vzpíral dobovým požadavkům útěku z reality -

objeví se tu obrázky z natáčení filmu a divák tak může sledovat 

nežádoucí film ve filmu. 

Jinak ale právník dost moralizuje a snaží se své klienty před 

rozvodem smiřovat, stejně tak je poučně odrazuje od sebevraždy, 

"protože je zlá". Nakonec ovšem opustí žena jeho samotného. Otec 

se stará o syna, ale je jasné, že matka je také důležitá. Sám milenec 

jí nakonec řekne: "Rodina tě potřebuje." Původně rozmazlená 

emancipovaná žena, která není rodinný typ, usoudí, že "velké 

momenty lásky jsou řídké" a rozhodne se vrátit. Milenec tentokrát 

odjíždí nikoliv v uniformě rakousko-uherské armády ,ale v 

současné uniformě wehrmachtu. I tímto momentem připomíná film 

velice silně protektorátní Preludium, kde se řešily stejné problémy 

taktéž výjimečně v dobových kulisách. Patrně proto, aby dodaly 

tématu naléhavosti a aktuálnosti, jinak by zajisté cenzura zakročila. 

V cnkov a práce ve Východní marce 

Oslava venkova má ve Wienfilmu místo podobně jako 

v protektorátní produkci, třebaže je zde kladen mnohem větší 

akcent na V ídeť'l než na ostatní části země. Stejným motivem je ale 

zdúrazť'lování čistoty, poctivosti a nezkaženosti venkovských lidí 

proti dekadenci, lsti a přetvářce městské společnosti. 

Příkladem takového filmu je třeba i jednoduchá lidová 

komedie s Hansem Moserem v hlavní roli Meine Tochter lebt in 

Wien ( 1940), kterou natočil E.W. Emo. Na začátku se sympatická 

postavička obchodníka, který neustále burianovsky vesele mluví se 

sousedy, chystá se za dcerou z vesnice do Vídně, která je služka u 

157 



bohaté rodiny. Boháč, u něhož slouží má samozřejmě ještě 

milenku, všichni se místo práce jen se válejí a nadávají 

služebnictvu, což považují za spravedlivé. Venkovský strýc vnese 

do boháčova městského domu ve Vídni, z níž tentokrát překvapivě 

neuvidíme ani záběr, selský rozum. Nabízí se tu srovnání 

s protektorátním Pantátou Bezouškem, kde se taktéž konfrontovalo 

město s venkovem, ale kde byl akcent kladen i na krásy Prahy a 

venkovská moudrost byla podána Jaroslavem Vojtou didakticky, 

nikoliv vtipně, jak tomu je v případě Mosera, který je v boháčově 

domě považován za jakéhosi ředitele, který se měl taktéž dostavit, 

a může tak díky umění své divadelní improvizace glosovat 

necudnost bohatých. Ve filmu je patrné totální bezčasí, absence 

jakýchkoliv reálií i reminiscencí na nějakou minulost. 

Další příkladnou komedií o krásách venkova je film Karla 

Leitera Das Ferienkind (1943) o prázdninách dětí na vesnici. 

V kupé se baví několik chlapců, kteří byli na prázdniny posláni 

k venkovským rodinám, jej jeden musí do Ferienheimu, protože 

,,máma říká, že svoboda není zdravá". Výchova dětí je na vsi 

trochu uniformní, sborově se zpívá, příjezd na nádraží je až 

přeorganizovaný, ale neobjeví se tu nic, co by připomínalo 

hitle1jugend. Kromě skutečnosti, že se děti po příjezdu hlásí jako 

na vojně. že je příběh ze současnosti dokládá fakt, že v davu na 

nádraží čeká i dústojník wehrmachtu. 

Hans Moser zde představuje v echt tyroláckém obleku a 

v kravatě svérázného dědečka, který netuší, že si vzal na letní byt 

vnuka, jehož rodiče s ním nekomunikují. Nenávidí totiž svou 

dceru, která si vzala jen číšníka a ne sekčního radu nebo horala. Je 

ale na druhou stranu dalek nějakého drilu a naopak chce ze svého 

vzorného svěřence vychovat nezbedu. Film vrcholí výstupem 

správného chlapce na vrchol, aby dědovi dokázal, co je zač. 

Režisér toho využije k dlouhým záběrúm na Alpy a vytvoří tak 

patrně první rakouský "bergfilm". Po nezbytné záchranné akci 

v horách se celá rodiny smíří. 
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Další komedií, která líčí výhody venkova vůči městu, je 

Die goldene Fessel ( 1944) Hanse Thimiga. Od začátku je jasné, že 

se ocitáme v monarchii, protože na tuto skutečnost upozorňují 

nápisy i císařské uniformy. Protože je scénář napsán podle 

Nestroye, je dění ve vysoké společnosti divadelně přehráváno a 

postavy se jeví jako figurky, které nudí bohatství a jsou 

s hromadou služebných zavřeni doma. Bohatství tedy neznamená 

štěstí. Když jde milionářský hrdina do operety na galerii záměrně 

v chudších šatech, seznámí se s prostou dívkou z města a zamiluje 

se do ní. Odmítne nastrčenou bohatou partii a usadí se na venkově, 

kde jsou všichni na rozdíl od města poctiví. Začnou nový život na 

venkově. protože věří, že "budou zachráněni". 

Nejvýrazněji je téma poctivý venkov versus zkažené město 

akcentováno v dramatu Am Ende der Welt (1943) dvojice Menzel

Ucicky. Snímek začíná mnohaminutovými záběry pracovního 

nasazení v lese. Oslava práce působí stejně dokumentárně jako 

v protektorátní Přehradě - pracovití dřevorubci, desítky kácených 

stromú, stahování dřeva, práce na pile, to vše beze slov. Attila 

Horbiger tu hraje dobráckého šéfa pily, oblíbeného u dělníků, 

kterým poctivost doslova kouká z očí. V místní hospodě se režisér 

zase snažil o zachycení místního svérázu vyvěšenými krajovými 

vlajkami. kroji, harmonikáři, dechovou kapelou, přičemž šéf 

samozřejmě ovládá všechny nástroje, protože je drsňák s měkkým 

srdcem. 

Na vsi pořád vyhrává řízná dechovka jako symbol zdravé 

lidové hudby proti sentimentálním melodiím jazzu, které 

podkreslují dění ve městě, odkud přijede majitelka pily, která 

potřebuje peníze a chce tedy vykácet les. To šéf odmítá 

s poukazem na mládí stromů, přesto ho s sebou krásná majitelka 

vezme do Vídně, kde múže obdivovat mosty přes Dunaj, luxusní 

hotely a salóny, kde se majitelkou nově jmenovaný ředitel Attila 

Horbigcr seznámí se zlým židovským obchodníkem Stefanem 

Grabowskim, který přirozeně mluví špatně německy a podstrčí 

čerstvému řediteli směnku na 50 000 korun. Udělali ho ředitelem 
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Jen proto, aby si vzal na podnik půjčku. tráví pak svůj čas ve 

společnosti, kde se opilci válejí po zemi, hrají, kouří, a v šeru je tak 

vykreslena úpadková společnost peněz, nikoliv práce. 

Přestože je zápletka poměrně prvoplánová, snažili se autoři 

o vystižení detailů jednotlivých osob a o psychologické drama 

muže, který bojuje sám se sebou a nakonec svou novou roli 

odmítne. Na základě dluhů je uvězněn a ve filmu nechybí ani 

záběry mříží a skutečné budovy vězení. Po propuštění ujde stovky 

kilometrú pěšky domú do hor a žena, která ho podvedla, za ním 

běží až tam. Na venkově se polepší, a zamilují se do sebe a zjistí, 

že útěk z města byl tím jediným, co mělo smysl. 

Goebbels film přes svou jednoznačnou tendenčnost označil 

snad právě kvúli jeho příliš uměleckým ambicím a snaze o 

psychologické vykreslení postav spíše za analýzu duše než za 

filmové umění a film byl následně zakázán. Hlavní hrdina byl pro 

cenzuru přílišným individualistou, který až moc chyboval. Problém 

byl ale spíše v tom, že útěk z města už měl v roce 1944, kdy se 

řada lidí chytala opustit Vídeň před nálety, úplně jiné konotace než 

dříve, kdy znamenal kritiku úpadkové měšťácké společnosti. 

Filmy s pracovní tematikou jsou ve Wienfilmu poměrně 

řídkým jevem a kromě výše uvedeného Am Ende der Welt je toto 

téma vysloveně akcentováno pouze ve snímku Das Herz muss 

schweigen (1944) osvědčeného týmu Wesselyová, Ucicky, 

Menzel. 

Film téměř o extrémním sebeobětování, který 

z protektorátní produkce připomíná svým prostředím i motivem 

vlastní oběti nejvíce melodrama Zlatý člověk, začíná titulkem o 

tom, že je věnován lidem, kteří se obětovali rentgenu. Další záběr 

ukáže zasněžený Stephansdom a Paulu Wesselyovou, která fotí 

vysokou společnost slavící příchod roku 1900 a ohromeně mluví o 

elektřině a technickém pokroku. Když se všichni vyhrnou na 

Stephansplatz, ona jako moderní žena a prúkopnice zústane 

v domč s vážným doktorem, který myslí v prvních minutách 
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nového století na práci a šroubuje ceduli na dveře své nové 

ordinace, kde visí na zdi portrét Roentgena. "Jsme apoštolové," 

f·íká, ,,je to poslání". 

Jeho slova hrdinku zasáhnou a proto na dotaz ohledně 

svých nápadníkú odpoví: "Ano, svatba, to jsou pěkná slova, ale 

lidé potřebují pomoc. Přijde čas, kdy budou rentgen potřebovat 

všichni, nejen nemocní." Odmítne tedy nápadníka a rozhodne se 

jako asistentka sloužit doktorovi. Poté následují velice 

profesionálně zvládnuté záběry na žena ve spodním prádle, záběry 

rentgenem do jejich těl a vúbec názorné představení celého 

vynálezu. 

V roce 1906, po letech dřiny a odříkání, se ozve dramatická 

hudba a doktor začne skrývat nemocnou ruku. Jeho asistentka je 

mezitím na dovolené, kde sleduje němohru plnou rakouských 

krojú, lacláčú a kloboukú, kterou všichni berou vážně, jen ona se jí 

jako moderní žena vysměje. když tančí valčík se svým novým 

nápadníkem, začne mít bolesti. Přesto s ním odjede na jeho zámek, 

kde má kočáry i sluhy. Oba se do sebe zamilují, ale poté, co 

hrdince venkovský doktor o prohlídce řekne, že rentgen je velká 

věc, ale zabíjí, ale že "immer muss die Menschheit Opfer bringen 

fUr neue Bekenntnise", rozhodne se vrátit do Vídně. Práce, která 

zachra11uje lidi je jí totiž přednější. To už jsou na tom oba 

prúkopníci beznadějně. Ona bere morfium, on je už bez ruky, a tak 

se svorně potácí po ordinaci a snaží se rentgenovat až do chvíle, 

kdy spolu zemřou v jednom pokoji a kamera zabere nápis na 

hrobě: "Nesmrtelné jsou činy smrtelníkú. Pomník vědcúm 

z Berlína, Vídně, Prahy." 

Kritika byla samozřejmě nadšená: "Osud jedné ženy se tu 

vyjeví jako legenda o hrdince, která zústane věrna povinnosti, jíž si 

zvolila a myslí jen na jiné, ne na sebe, třebaže ji to dovede až 

k branám nevyhnutelné smrti."426 

426 Neues WienerTagblatt, 19. 12.1944 
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Vídeňská opereta jako únik do báječného světa 

"Vídeňské filmy vznikaly až na pár výjimek pod producenty, kteří 

bez skrupulí míchali směsici lehkomyslnosti, valčíkových melodií, 

lásky, hospodské bodrosti a sladkého nicnedělání a nabízeli to 

nemyslícímu publiku jako obraz celé tehdejší společnosti," 

pozastavovali se šéfové německého filmu v roce 1940 nad 

produkcí Wienfilmu, 427 přesto právě tento přístup vytvořil 

z Wienťilmu velice úspěšnou produkční firmu říšské 

kinematografie i propagandy. A Goebbels mohl být, třebaže 

v dalších letech vznikla i tady řada tendenčních filmů, s jeho 

komerčním únikovým potenciálem naprosto spokojený. 

Typickým příkladem žánru je film Opernball (1939) 

vyrobený mimo produkci Wienfilmu podle lidových vídeňských 

operet. Začíná pánem domu sedícím u klavíru a zpívajícím 

společně se služebnictvem. Objeví se tu neposlušný sluha, krásná 

baletka, do níž se pán zamiluje, buď se mluví nebo se zpívá, takže 

tvúrci vúbec nevyužívají hudbu jako doprovod. Dokonce se tu 

neobjeví jediný obraz Vídně, tvúrci se obejdou i bez jakýchkoliv 

odkazl! a kontextu, takže výsledné dílo púsobí jako totální 

kostýmní únik do vyšší společnosti, do světa krásy, bohatství, 

strojenosti, bálú a luxusních restaurací. Aby bylo jasno, že se jedná 

o dávnou minulost, objeví se v jednom záběru obraz císaře 

Františka Josefa. 

Za povšimnutí stojí fakt, že se zde zpívá francouzsky a 

hrdina Hanse Mosera se jmenuje Herr Hatschek, protože Češi už 

do podobných narážek neměli co mluvit. Ještě ve 30. letech byla 

taková jména zakázána, aby nic nebránilo vývozu do cizích zemí. 

Teď si komicky znějících českých jmen Rakušané konečně řádně 

užili.428 

427 Wicn-Film. Unser erstes Produktionjahr, Wien 1940, nestránkováno 
1 ~x Autor sám několikrát při projekci zažil, že česká jména v rakouských filmech 

dodnes vyvolávají salvy smíchu. 
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O rok později přišel do kin vrcholný počin vídeňských 

operetních filmu s příznačným názvem Operette (1940) a režisér 

Willi Forst s ním slavil úspěchy všude, kam se film mohl dostat. 

Již na začátku se uvádí, že se jedná o skutečné postavy a skutečné 

události, které se odehrávají výhradně v salonech, na divadelních 

prknech a v kavárnách. Forst se zde pokusil vyprávět životní 

peripetie divadelních režiséra a divadelního ředitele Jaunera, jehož 

sám hrál, tak, aby postihl počáteční vývoj celého operetního žánru, 

což se mu do velké míry podařilo. Film působí téměř jako klipový 

prúvodce nejznámějšími operetními díly a divák tak mohl dostat 

v kině koncentrovaný zážitek z několika operet jako Cikánský 

baron či Netopýr najednou. 

Jaunerovy operetní triumfy připomínají Kmochovy 

úspěchy v protektorátním snímku To byl český muzikant, ale 

kvalitou zpracování ho daleko převyšují. Oba filmy také nechají 

velký prostor hudbě či představení, které spojují jen nutné epizodní 

události ze života obou umělců. Rozdíl je především v tom, že ve 

zmíněném protektorátním filmu byl dúraz na národní motivy o 

poznání větší, Operette měla jako mnohem kosmopolitnější film 

naopak hlavně bavit, třebaže tu kromě Jaunera samozřejmě 

dotvářejí kolorit doby legendy žánru Johann Strauss mladší, Carl 

Millócker. Franz von Suppé či Alexander Girardi, kteří se s Vídní 

více méně identifikovali. 

Ještě o třídu lidovější byl příběh o vzniku vídeňské lidové 

písně Schrammeln ( 1944) režiséra Gézy von Bolvaryho. Film se 

jmenuje podle šéfa kvarteta, které hraje písně, jimž přizvukují 

obyčejní obyvatelé celého města, jemuž je ve zde věnováno hodně 

prostoru. Začíná záběrem na klusácké závodiště v Prátru, okolo 

jsou roztomilé děti, starosvětsky oblečení lidé, muzicíruje se, 

gestikuluje se jako na divadle, mluví se se silným vídeňským 

p!·ízvukem, křičí se a celý tento mumraj je doplněn eskapádou 

Moserových gagů, který šéfuje púvodně kvartetu vážné hudby, 

které nakonec změní repertoár a muzikanti začnou hrát prostým 

lidem na ulici operetní písně. Unešení Vídeňáci je oslavují a když 
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divákúm v kinech zahrají nejznámější rakouští herci nejoblíbenější 

melodie, jedno oko nezústane suché. Ve Vídni je prostě krásně i 

v roce 1944. 

Nelze si nevšimnout, že jeden film Wienfilmu je téměř jako 

druhý, tancovat valčík se musí všude, zpívat operety taktéž skoro 

všude, zpěv vúbec rámuje všechno dění doma, na ulici i v divadle. 

Lidé tady stejně jako v řadě dalších snímkú mašírují po silnici a 

prozpěvují si písně, ať jdou pěšky, jedou na kolech či v kočárech. 

Události plné pohody a veselí zakončí dlouhá romantická 

procházka v lese, končící velkolepým pohledem na Vídeň 

z Kahlenbergu. 

"Lidově zahrané a také upřímné a s náladou, která se 

přenese na diváky. Přitom se nijak nesnižuje úroveň. Kulturní 

reminiscence a privátní osudy se uměřeně prolínají a zní uvěřitelné 

dialogy a nezaměnitelná hudba,'' chválí film kritika a poukazuje na 

jeho "útulnou a prosluněnou atmosféru".429 

Malým, bodrým lidem se věnoval i film Anton der Letzte 

( 1939) režiséra E.W. Ema s Hansem Maserem v hlavní roli. 

Svérázné služebnictvo tu nosí zámeckým pánům pochoutky a samo 

jí chléb. Moserúv vrchní sluha Anton je akurátní, vyžívá se ve 

směšných sporech o kompetence při servírování jídel a vyžaduje 

od ostatních naprostý dril. Když se octne u soudu (což není pro 

filmy z tohoto období zrovna typické), mluví o tom, že pochází 

z ,,Bohmen"'. Ve filmu vystupují prakticky kromě něj jen služky a 

uklízečky a vše se odehrává bez hudby, téměř jako v divadle. 

Nakoncc se jako už mnohokrát drzý sluha opět dovolí vynadat 

panstvu, které nechápe, že na světě existuje rovnost a nemá mu co 

přikazovat. Moser tu jako mluvčí opakovaně prohlašuje, že 

stavovské předsudky už v nové době nemají co dělat. 

Stejný lidový mužík v podání Hanse Mosera zavítá v jeho 

one man show z přelomu 19. a 20. století ve filmu Schwarz auf 

Weiss ( 1943) dokonce na univerzitu. Jeho biedermaierovská 

roztomilá rodina zažívá denně scény s ním a jeho dcerkou, když ji 

429 Painmann's Filmlisten, č. 1592,30. 10. 1946 
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neustále poučuje, nutí jí studovat a doučovat se latinu. Dcera ale 

chodí za školu a mnohem raději vaří a žehlí než by se učila. Má 

nápadníka jménem Moravec, její otec se ho ale snaží odehnat jako 

všechny ostatní. Sám se jako prostý obchodník, který má 

komplexy, že nemá vzdělání a neumí latinsky, neustále cpe do 

společnosti vědců, kteří v kavárnách mluví latinsky a titulují se 

doktoráty. Vzdělanci jsou tu nakonec vylíčení jako namyšlení 

náfukové, a asi i proto si hrdinova dcera nakonec vezme kominíka 

a otci tak dokáže, že důležitý není akademický titul ani třídní 

púvod, ale láska ve šťastném manželství a péče o domácnost. 

V roce 1943 už ostatně muži v mnoha rodinách chyběli, tak si 

museli ženy vypomáhat samy. Film příznačně končí sborovou 

operetní písní u svatebního stolu. 

Když už se zdálo, že Forstovu Operette v její velkoleposti 

nic nepřekoná, natočil Géza von Cziffra film, v němž se prohánějí 

za zvuku valčíkú hokejisté a krasobruslařky Der weisse Traum 

(1943), který se stal nejvýpravnější ze všech produkcí. V podstatě 

hollywoodská lední revue se odehrává v bruslařském spolku, kde 

hraje swing a lidé zažívají radost z hudby a pohybu. Vtipný děj 

začíná tím, že se hokejista přihlásí do bruslařského kursu pro 

začátečníky, kde jsou samé děti, protože ho vede jeho tajná láska. 

K bruslení a hudbě se brzy přidá i opereta, protože hrdinové řeší 

finanční problémy divadla, jehož producent prosadí do role svou 

milenku, protekční herečku, což mohlo divákúm mnohé asociovat. 

Stejně jako výrok sekretáře divadla o tom, že kulisy mají uši. 

Civilní projev filmu ze současnost a jeho velkolepost ve své 

době diváky nadchly i v Praze, o níž se mimochodem hrdina filmu 

výslovně zmiňuje. On sám se architektem, který chodí oblečený 

v dělnickém, je vysoký a velký sportovec. Scény z přípravy lední 

revue se prolínaj í se zkouškami operety v divadle i emotivním 

hokejovým zápasem. I v otázkách lásky se zde setkáme s mnohem 

odvážnějšími scénami než v jiných filmech. "Jak jí políbil?" ptá se 

hrdina. "Takhle," odpoví sekretář a políbí ředitele divadla. Když 

ředitel nadává hrdinovi, gestikuluje úplně přesně jako Hitler. 

165 



Divák si tak přišel v tomto filmu úplně na vše, co si mohl přát. A 

na závčr dojde k provedení samotné okouzlující revue na ledě, jež 

trvá púl hodiny a celý film se tak nakonec vyjeví jako příprava na 

toto vyvrcholení, které je vynikající oslavou tvúrčí fantazie. Objeví 

se zde nejen odkazy na Louskáček, ale i na kozáky, Carmen, 

Cikánského barona, kabaret, jazz, step a Ameriku. 

Poslední operetní film a první barevný film Wienfilmu 

Wiener Miideln ( 1945) se nepodařilo Willi Forstovi dokončit do 

války a byl uveden až v roce 1949. I tady se začíná valčíkem, na 

nějž tančí vyšší vídeňská společnost v nádherných róbách a její 

členky se typicky vídeňsky jmenují Gratl, Mitzi či Lidl. Uprostřed 

všech je Johann Strauss jako primadona obletovaný fanynkami a je 

vlastně ozdobou celého filmu, který velebí valčík je podstatu 

obyvatel Vídně. O takovémto typu Wienfilmů, které mají stále 

stejná pravidla i obsazení, lze pak hovořit téměř jako o žánru. 

Když mistr Strauss nemůže, zaskočí místo něj hrdina Carl 

Michael Ziehrer hraný Forstem, jemuž ovšem brání otec se slovy 

,,nejprve obchod, potom hudba" a postaví ho před tradiční dilema 

"poctivé povolání" versus umění. Vyskytne se tu samozřejmě i 

další typická scéna Wienfilmů, když hrdina hraje na klavír a 

milovaná žena nad ním zpívá. Ziehrer je nóbl umělec a 

sentimentální člověk a jeho protipól Hans Moser, pobíhající 

v ženské zástěře, tu naopak tvoří lidový prvek. Když mistrův byt 

obléhají davy dívek, on sní tři roky v berlínském angažmá o jediné 

ženě. "To je první opravdový řízek, tedy vídeňský řízek," říká zase 

po třech letech po návratu z berlínského pobytu Moserova postava. 

Lidovost a umění jsou dva elementy, na nichž jako by stála Vídeň. 

Hlavím motivem filmu je samozřejmě hudba. "Jsem špatný 

řečník, vše, co mám na srdci, řeknu hudbou!" sdělí auditoriu 

Forstúv muzikant než se zúčastní soupeření na kolonádě, kde 

nastoupí jeho vídeňské smyčce proti Američanům v bílém 

námořnickém se saxofony a dechy (to je část dotočená po válce). 

Když Forsta podpoří Wiener Madeln, má vyhráno a celá ulice 

může zase tančit valčík. 
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III. KOLABORACE 

Kolaborace jako pojem 

V clíce často je za kolaboranta považován ten, kdo "dělal víc, než 

musel"'. Pokud se ptáme na to, kdo je kolaborant, musíme určit 

hranici, jejíž překročení znamenalo aktivní podporu okupačnímu 

režimu. Stejně závažnou otázkou zůstává, proč ta která osoba 

kolaboruje. Navíc ideologická dimenze druhé světové války 

dodává kolaboraci části porobeného obyvatelstva s vítězi 

mimořádnou závažnost a složitost. 

Je třeba odlišit takzvanou soukromou kolaboraci od 

kolaborace ideologické. Soukromá kolaborace měla různé formy a 

její příčinou byl většinou strach, někdy touha po pomstě či 

sledování okamžitých materiálních výhod. Vedla často k horlivé 

práci pro okupanty nebo k anonymním udáváním spoluobčanů. 

Ideologická kolaborace měla kromě společného základu, jímž 

byl živelný antikomunismus, nejrůznější zdroje. Můžeme zde 

nalézt fašisty, levicové politiky přitahované autoritářským 

socialismem, pacifisty, antisemity, a další. 430 Byli-li u moci, 

počínali si jako pouhé loutky, jinak byli udržováni v roli nátlakové 

síly na vládu. Charakter kolaborace určoval její praktické projevy: 

někde ustavení masových stran podle nacistického vzoru, 

formování proněmeckých organizací a zvláště propagandu dík 

aktivnímu tisku, rozhlasu či filmovým týdeníkům, těšícím se štědré 

podpoře okupantú. 

Kromě dvou zmíněných forem kolaborace pojednává A. M. 

Filippi-Codaccioni v rámci Evropy i o nacionalistické kolaboraci, 

v níž nacionalisté spatřovali možnost uskutečnění svých ambicí 

(jednalo se například o Jugoslávii či Slovensko), a o kolaboraci 

státú, která se projevovala aktivní účastí ve válce na straně 

43° Filippi-Codaccioni, A.-M. a kol.: Dějiny 20. Století, Praha 1994, s. 134 
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Německa či opatrnější formou ekonomické kolaborace (režim ve 

Yichy).-'31 

Každopádně byla kolaborace pro vedoucí činitele režimu 

výsledkem politické volby. "Rozhodnutí pro kolaboraci bylo, 

nehledě na jeho morální aspekt a historicky chybný odhad 

výslcdkú války, politickým omylem. Lidé, kteří se ho dopustili, 

nepochopili, že nacističtí předáci, příliš přesvědčení o nadřazenosti 

německé rasy, než aby s nimi mohli jednat jako skuteční spojenci, 

v nich spatřují pouze praktické pomocníky, jak s co nejnižšími 

finančními i lidskými náklady vytěžit z podmaněných zemí co 

nejvíce k výlučnému prospěchu Německa. Proto je pochopitelné, 

že nedosáhli vytoužených výhod, a nehledě na různé koncese a 

ústupky, byla kolaborace vždy jen tržištěm napálených."432 

Kolaborace v protektorátu a v Říši 

,,Kolaborace je především politický JeV období okupace, 

projevující se cílevědomou spoluprací s Němci, sledující upevnění 

německého systému v českých zemích a vycházející z politické 

aplikace březnového ujednání. Je to činnost, ve které jde o víc než 

zachovat ono ,,existenční minimum". Nehledě na třídní a politický 

profil spojili kolaboranté osudově "češství" s možností vítězství 

Nčmecka ve válce."433 

Kolaborace znamená "spolupráce". V našem prostředí 

spolupráce v negativním slova smyslu. České specifikum tvoří 

spolupráce nejvyšších představitelů protektorátní správy 

s domácím i zahraničním odbojem v prvních letech okupace. Pro 

odboj a kolaboraci byla totiž charakteristická ta okolnost, že jejich 

představitelé mezi sebou v prvních dvou letech udržovali kontakty 

a částečně se dokonce pokoušeli sladit svou politiku.434 

~ 11 tamtéž 
412 Filippi-Codaccioni, A.-M. a kol.: Dějiny 20. Století, Praha 1994, s. 135 
m Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace, Praha 1999, s. 388 

~3 ·1 Bran des, Detlcť: Češi pod německým protektorátem, Praha 2000, s. 4 77 
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Podle Detlefa Brandese lze v i protektorátu rozlišit několik 

forem: kolaboraci z ideologického, tedy fašistického, 

nacionálněsocialistického nebo antisemitského přesvědčení, 

"aktivistické" přizpúsobení německým zájmúm v očekávání 

německého vítězství,cl35 a konečně spolupráci s okupační mocí až 

do vytouženého vítězství spojencú, protivníků osy, "aby se 

zabránilo něčemu ještě horšímu". S odbojovým hnutím udržovali 

kontakty právě zástupci této třetí varianty kolaborace.436 

Spolupráce s německými úřady či oficiálním tiskem byla 

často motivována jen snahou přežít. Němci potřebovali dělníky a 

dělníci potřebovali práci. Tak se dá zjednodušeně shrnout situace 

většiny obyvatel protektorátu. Podle usnesení Haagské mírové 

konference z roku 1907 bylo obyvatelstvo okupované země za 

války povinno formálně poslouchat nařízení okupanta, pokud 

poslušnost není v rozporu s povinností věrnosti ke svému 

púvodnímu státu. ,,Obyčejný občan byl tedy za okupace povinen 

své vlasti a své hlavě státu věrností. Poslušnost vůči okupantovi 

byla nutná jen potud, pokud nebyla v rozporu s jeho věrností 

k jeho ptlvodnímu státu. Proto také po okupaci nebyli stíháni 

občané. kteří za války pracovali nebo púsobili ve svých úřadech

úředníci, když vykonávali svůj úřad, zemědělci, kteří odváděli své 

dávky. dělníci, kteří pracovali ve zbrojovkách a jiných důležitých 

továrnách ve prospěch Německa."437 Teprve když někdo dělal pro 

okupační režim nad svou povinnost více, než musel, porušil 

mravní povinnost ke svému národu. Při teroristických metodách 

německé okupace ale nebylo jednoduché dělat jen to, co bylo 

,.nezbytně nutné''. Na pozadí každodenního života působil na 

lidské jednání všudypřítomný strach. 

Okupace byla příčinou určité národní integrace. Národ se 

semknu! a zmizela řada předchozích animozit. Zároveň se 

m Viz přílohu 19 . 
. ur, tamtéž 

m Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace, Praha 1999, s. 381 
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zvýraznily okrajové extremistické proudy usilující o radikální 

změnu stávajících poměrů. 

Následkem okupace došlo k rozštěpení pravicového proudu 

české politiky. Jedna část zaujala rezistentní pozici, další 

,,projevoval konciliantnost a byl obvykle nástrojem při realizaci 

velkoněmecké koncepce""m. Třetí proud podporoval ze zištných 

důvodú velice aktivně okupační politiku. V čele tohoto směru stály 

osobnosti, které nenalezly uplatnění v demokratickém 

Československu. 

Kolaborace ovšem měla i své pozitivní stránky. Intervencemi 

u německých úřadů bylo dosaženo propuštění či dokonce k 

záchraně mnoha obyvatel protektorátu. Spolupráce s Němci byla 

často vedena snahou přežít válku a "zachránit, co se dá". To byla 

spolupráce taktická. Vedle ní se projevovala kolaborace 

programová či ideologická, která českému národu neprospívala 

naprosto ničím. Podle Tomáše Pasáka se okupace "stala zkušebním 

kamenem národní etiky" 439 
. Okupanti se snažili český národ 

demoralizovat a zlomit jeho víru v konečnou porážku Německa. 

V případě umělcú lze rozlišovat na ty, kteří se angažovali, 

aby udrželi víru v přežití a posilovali naději v českém národě, na 

ty, kteří se angažovali kvúli záchraně svých blízkých, a na ty, kteří 

chtěli svým aktivismem docílit co nejlepších pozic či si dosažené 

pozice udržet. O aktivitách posledně jmenované skupiny svědčí 

dopis E. F. Buriana napsaný záhy po okupaci. "Za posledních pár 

týdnú stali jsme se svědky několika případú, které nás naplňují 

studem. Viděli jsme, že ve jménu jakési "národní kultury" se 

učinilo mnoho nepředložených kroků proti Národní Kultuře. Tyto 

kroky, k naší hluboké lítosti, nepřišly z řad cizincú, nýbrž právě z 

našich vlastních řad. Přišly od lidí, kteří v minulých režimech měli 

dostatečnou příležitost vyzkoušet nutnost svých talentú nebo své 

pracovní síly, a kteří, aniž by této možnosti v minulých letech 

m tamtéž, s. 383 
4

'
9 tamtéž, s. 3 86 
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dostatečně využili, snaží se škrtit každého umělce a každého 

kulturního pracovníka, který se již vykázal hodnotnou prací v 

minulých letech a který odvážně a statečně stojí dnes na svém 

místč jako stráž oněch kulturních statků, které nám přinesl náš 

národní vývoj. Tito škůdci z českých řad ... snaží se pod rouškou 

úřcdnosti rozrušit kulturní jednotu."440 

Kolaborace a kinematografie 

V oblasti filmu, který byl nacisty považován za veledůležitý 

propagandistický prostředek, se tendence směřující ke kolaboraci 

s režimem projevovaly stejně výrazně. Tak společensky 

exponovaní lidé, jako byli filmoví herci, odolávali jen těžko. 

filmaři museli, stejně jako ostatní obyvatelé protektorátu, 

zaujmout nějaký postoj a vymezit se vůči okupační moci. Někteří 

kolaborovali viditelně, někteří se pokoušeli jenom přežít a jen 

výjimky se postavily na odpor. Kolaborace a odboj jsou dvě 

krajnosti a "mezi oběma těmito póly byla celá stupnice kolaborace 

na jedné a zárovei1 jakéhosi odboje proti nim na straně druhé"441
. 

Byli lidé, kteří pracovali ve prospěch nacistů neradi a ze slabosti, a 

jen tak, aby mohli splnit požadovaný úkol. Byli lidé, kteří 

pracovali pro obě strany - měli známosti s nacisty a díky nim 

mohli svou přímluvou někoho jim blízkého zachránit. Nakonec se 

do rukou gestapa, do koncentračních táborů nebo na popraviště 

dostali zárovdí s těmi, kteří nikdy neposkvrnili svou čest 

jakýmkoli projevem proněmeckým, také lidé, jejichž jména jsme 

předtím mohli číst pod články, v nichž byla velebena německá 

okupace a různá nacistická opatření.442 

m Otáhalová Libuše- Červinková, Milada: Acta Occupationis Bohemiae et 
Moravie ll, s. 424. Dopis E.F. Buriana J. Nečasovi z 25.4. 1939, v němž si 
stěžuje na cenzurní praxi pracovníků úřadu ministra Havelky a píše o svém 
hlubokém rozhořčení nad posledními událostmi v českém kulturním životě. 
~~~ Beránková, Milena- Křivánková, Alena- Ruttkay, Fraňo: Dějiny 
československé žurnalistiky 111, 1918-1944, Praha 1988, s. 242 
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Sociální status českých a rakouských filmařů v době okupace 

Chtělo by se říci. že filmaři jsou zrcadlem společnosti, v němž se 

odráží jednání všech obyvatel protektorátu. Najdeme mezi nimi 

kolaboranty. lidi pasivní i jednotlivce připravené vyjádřit svůj 

odpor k režimu. Přese všechno je tato profesní skupina natolik 

výlučná. že nám nastavuje zrcadlo poněkud pokřivené.443 

Vlasta Fabiánová napsala, že "český herec nebyl nikdy v 

takové úctě jako tehdy a Němci to dobře věděli."444 Lidé hledali 

útěchu a posilu a nacházeli ji ve společnosti svých oblíbenců 

v biografech a divadelních sálech. Hercovo slovo mělo mimořádný 

účin. "Stačilo říci, že po noci přijde den - a byla z toho národní 

manifestace." Stejně tak stačilo, aby zazněl povědomý hudební 

motiv. aby kamera zabrala charakteristický kus krajiny nebo 

nějaké historické místo. Postava herce měla ale pozici výsadní. 

Tím. že byl neustále na očích, stal se všeobecně známým, byl na 

veřejnosti poznáván a docházelo i k jeho napodobování. 

Identifikovat herce s rolí či spíše s typem, který ve filmech 

ztělesúovaL bylo pro veřejnost naprosto běžné. Po uvedení filmu 

No(ní motýl docházely do redakcí filmových časopisů dopisy typu: 

"Ať žije Hana Vítová, nejslušnější herečka českého filmu!" 

vypovídající právě o sklonu některých diváků k ztotožúování 

hercova individuálního charakteru s charakterem typu, jejž obvykle 

hraje. Hana Vítová zde hrála ušlechtilou guvernantku. Jinou 

otázkou zústává, zda skutečně byla nejmravnější umělkyní české 

kinematografie. Když se na plátně objevil Otomar Korbelář, tak to 

.,již samo o sobě signalizovalo divákovi, že má před sebou 

jednoznačně kladný charakter''. 445 

Na druhou stranu je třeba připomenout, že na úspěšného 

člověka hledí společnost často s nedúvěrou a jeho život (hlavně 

w Pro představu obsazování rolí viz Příloha 7. 

m Fabiánová, Vlasta: Jsem to já?, Praha 1993, 126-
445 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lucernou, Praha 1992, s. 99 
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soukromý) se stává terčem nepravdivých pomluv a bulvarizace. 

Typickým příkladem je ctižádostivá herečka Adina Mandlová, jejíž 

"přání nebyla vždy zcela realistická". 446 Měla velkou důvěru ve 

svou vlastní budoucnost a své kariéře byla ochotna obětovat vše. 

Jen do roku I 939 hrála ve 32 filmech. Většinou šlo o krásnou, 

mužúm nebezpečnou ženu, jdoucí bez zbytečných skrupulí za 

vlastním prospěchem. Je přirozené, že byly tyto vlastnosti 

spojovány s představitelkou samotnou. Mandlová si byla vědoma 

své ceny a podle toho i jednala: "Po Nočním motýlu dosáhla moje 

popularita vrcholu a já si mohla diktovat honoráře v rolích, které 

nebyly hlavní. ... Většinu těch filmú režíroval Mac Frič a musel mě 

obsadit proti své vůli, protože na tom producenti trvali, neboť jsem 

byla zaručený kasovní úspěch."447 Ve svých pamětech vzpomíná 

na množství pomluv, které s sebou její pozice přinášela. 

Proti tomu vystupoval fašistický tisk, jenž se za okupace 

věnoval filmu a jeho celebritám velice podrobně, a požadoval 

jejich aktivní postoje, podporující stávající režim. "Greta Garbo, 

která je světovou kritikou uznávána za jednu z největších 

soudobých dramatických umělkyň, je ve své rodné zemi - Švédsku 

- neobyčejnč ctěna a vážena. Za své veliké zásluhy o svou vlast 

byla před časem vyznamenána švédským řádem. Jaký to rozdíl od 

našich poměrú, kde je zvykem opravdu zasloužilé české umělce 

snižovat a tupit osobními útoky a zatahováním do nechutných 

afér:· 448 K tomu Vlajka dodává, že Garbo pronajala svůj dům 

chudým dělnickým rodinám za velmi nízké nájemné, chrání si 

soukromí a měla by být příkladem pro české herce. 

Prominentní postavení a strach z jeho ztráty vedlo u většiny 

filmařú k tomu, že vycházeli vstříc požadavkům okupantů a svou 

prací pomáhali vytvářet falešné vědomí normálnosti poměrů. 

Někteří z nich, zejména nejpopulárnější hvězdy divadelního a 

H<> Frais, Josef: Trojhvězdí nesmrtelných, Praha 1998, s. 88 

w Mandlová, Adina: Dneska se tomu už jen směj u, Praha 1990, s. 100 

·l~x- s a t- Gréta Garbo v neznámé roli, Vlajka, r. IX, čAO, 8.9.1 039, s.6 
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filmového světa, se i v soukromí přátelsky stýkali s nacistickými 

představiteli. 

Řada autorú biografií uvádí, že tyto sebestředné celebrity žily 

ve světě izolovaném od reality a nedokázaly proto odpovídajícím 

zpt"tsoben na změnu poměrú reagovat. Byly údajně bez podnětú, 

které by je stahovaly k zemi a neustále jim připomínaly denní 

realitu. Přesně tímto brání své jednání některé z nich ve svých 

pamětech: " ... nemyslela jsem na budoucnost, protože přítomnost 

byla jako krásný dlouhý sen a já se z něho nechtěla probudit. Měla 

jsem všecko, po čem jsem odjakživa toužila - práci, popularitu a 

bohatého milence." 449 Adina Mandlová tím vysvětluje, proč 

nepřijala nabídku Alexandra Kordy a neemigrovala do Angile. 

"Místo toho jsem zústala ... chrochtala spokojeně u plného žlabu, 

bez něhož jsem si život nedovedla představit."450 

Doba se změnila, ale chování řady filmových tvúrcú nikoliv. 

Další často uváděnou omluvou je domnělá politická naivita těchto 

hvězd. Podle Josefa Škvoreckého například Vlasty Burian "žil v 

divadle a divadlem - po dlouhá léta dennodenně večer a třikrát 

týdně i odpoledne hrál na jevišti, a dopoledne filmoval. Už pro tu 

zaměstnanost lze mít oprávněné pochybnosti, zda vúbec věděl, co 

se děje ve světě kolem něho. Jeho filmy se odehrávaly mimo čas a 

prostor, třebaže bývaly historicky přesně určeny a on v nich 

ztčlesl\oval věčný typ pitomého chytráka. ... Politický rozhled 

tohoto božího dítěte byl na úrovni hošíka předškolního věku. "451 

Zdeněk Štěpánek ale charakterizoval herce takto: "Zřídkakdy 

dovede říci pravdu do očí, i když je kladná, a vždycky rád přehání. 

... Dělá hloupého, ale mezitím jeho mozek pracuje naprosto 

přesně .. ."'452 Řada filmových tvúrcú údajně vúbec netušila, že by 

Německo - alespol1 před válkou - mohlo představovat něco jiného 

než standardní evropskou demokracii. Typickým příkladem jsou 

I-I'J Mandlová. c.d., s. 66 
4511 

tamtéž 

451 
Škvorecký, Josef: Všichni ti odvážní mladí muži a ženy, Praha I 990, s.37 

45
" Štěpánek, Zdeněk: llerec, Praha I 964, s. 277 
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paměti Lídy Baarové. Jiří Weiss o tom napsal: "Byl jsem sice 

středoškolák, ale už jsem věděl, kdo je Adolf Hitler. Proto mě 

později velice udivovalo, když Adina Mandlová, Lída Baarová, 

režisér Karel Lamač či kameraman Ota Heller prohlašovali, že 

vlastně o Flihrerových úmyslech nic netušili. Právě dnes, v roce 

1995, běží v amerických kinech film jedenadevadesátileté Leni 

Riefenstahlové, která rovněž tvrdí, že její filmy oslavující 

nacistické Německo jsou vlastně zcela nepolitické."453 

O persekuci židovského obyvatelstva musel vědět každý. 

Úplnou pravdu o koncentračních táborech skutečně neznal téměř 

nikdo, jak o tom svědčí i paměti režiséra Gézy von Cziffry který se 

koncem války ocitl v pankrácké věznici. "Tam jsem se dozvěděl 

něco o koncentračních táborech, což jsem doposud nevěděl. Přesto 

jsem tomu nevěřil. Masové vraždy prostě nebyly možné. Teprve 

filmy a fotografie, které byly po válce o koncentračních táborech 

zveřejněny, mne přesvědčily, že ... ostatní mluvili pravdu."454 

Filmové celebrity nesměly chybět na oficiálních banketech, 

při slavnostních premiérách am na soukromých večírcích 

společenské elity. 455 Otakar Vávra píše, že za okupace "byly časem 

všechny taneční zábavy a večírky zakázány, takže se známí raději 

večer navštěvovali".456 Až do konce války se ale filmaři scházeli 

ve filmovém klubu a ve vile Miloše Havla.457 Nechyběli zde ani 

představitelé okupační moci. "Styky kulturních pracovníků s 

h
1 

Weiss, Jiří: Bílý mercedes, Praha 1995, s. 15 
454 Cziffra, Géza von: Ungelogen. Erinnerungen an mein Jehrhundert, Berlín 
1988,s.266n 
455 

Tisk si stále všímal spíše než talentu krásy jednotlivých hereček. "Hana 
Vítová je typem standartisované sličnosti, Lída Baarová a Marie Glázrová jsou 
chladnými a vyrovnanými kráskami, Adina Mandlová je typem světačky a 
Fcrbasováje soustem pro ty, kdo se chtějí při zbožňování také zasmát. Ale mezi 
nimi je jedna, jež měla to štěstí, že jí daly sudičky do vínku krásu spíše 
problematickou. Je to Nataša Gollová. Tato štíhlá dívka má tu výhodu, že ji 
nelze zařadit do škatulek líbivosti," píše se například v lednové Kinorevue z 
roku 1940. 

N• Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, 129 

N "Lákali umělce dobrým jídlem a pitím do svých různých zařízení, 
nejznámější z nich byl českoněmecký Filmový klub, organizovaný jedním 
Čechončmcem, radou Zanklcm.'' (Fabiánová, Vlasta: Jsem to já?, Praha 1993, 
s.\32) 
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německými činiteli, kteří byli často těsně provázáni s 

bezpečnostními složkami," 458 nebyly vedeny jen v rovině čistě 

společenské, ale nezřídka se jednalo o styky profesního rázu, jimž 

se skutečně vyhnout nešlo. 

Styky se převážně omezovaly se na společenskou oblast. 

České filmaře k nim motivoval strach, prestižní ohledy, hmotné 

zájmy, kariérismus a v neposlední řadě potřeba určitého životního 

stylu, na který byli zvyklí z dob dřívějších. Adina Mandlová se 

před válkou pohybovala v agrárních kruzích a píše, že titíž lidé žili 

honosně i za okupace, pořádali bankety a "válka na tom moc 

nezměnila". "Pořádaly jsme večírky, střídaly milence jednoho za 

druhým, pily a tlámovaly."459 

Někdy s kolaborací spojováno předávání 

Svatováclavských cen. Vzhledem k tomu, že je přiděloval Filmový 

poradní sbor, nešlo prvoplánově o ocenění politického rázu, ale 

skutečně o pokus odměnit významné počiny na poli české 

kinematografie. Tato akce samozřejmě okupačnímu režimu 

konvenovala už tím, že tak svým způsobem umělci korumpovali a 

docházelo k "posvěcení" oficiálních protěžovaných celebrit. 

"rilmová produkce se dostala pod kontrolu, někteří její tvůrci byli 

vyhodnoceni jako nejlepší a stali se jakýmisi prominenty. Kromě 

Jaroslava Vojty, Václava Kršky, Jiřiny Štěpničkové a dalších jsem 

to byl také já.''460 

Svatováclavské ceny se udělovaly od roku 1939. "Filmový 

poradní sbor rozhodl, aby k 28. září byly udíleny filmové ceny 

výrobcúm nejlepších českých filmů celovečerních i krátkých a 

nejlepším filmovým pracovníkům."461 Výrobci hraných filmů měli 

soupeřit o křišťálový pohár za nejlepší film, velkou zlatou medaili 

a malou zlatou medaili. Mezi filmové pracovníky bylo 

N Krejčová. Helena- Krejča, Otomar, ml.: Případ Binovec, in: Iluminace 8, 

1996. č.4, s. 122 
45

'
1 Mandlová, c.d., s. 69 a 134 

460 Marvan, Jaroslav: Nejen o sobě, Praha 1975, s. 110 

461 Svatováclavské filmové ceny, Vlajka, r. lX, č.76, 19.9.1939, s.6 
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rozdělováno osm čestných cen: nejlepší režisér, herec, herečka, 

kameraman, autor púvodního námětu, scenárista, hudební skladatel 

a architekt."Jury, která bude o cenách rozhodovat, bude jmenována 

ministrem obchodu po návrhu ministra školství a VII. sekce 

Kulturní rady:"462 

Ceny se staly poměrně prestižní záležitostí a tisk o nich 

podrobně informoval. O tom, jak důležitá byla taková cena 

například pro Vlastu Buriana napsal Jaroslav Marvan: "Stalo se 

například, že jsem v roce 1940 dostal Státní cenu a on ne. To se ho 

moc dotklo .... Dokonce jsme spolu asi dva měsíce nemluvili."463 

Takovéto získávaní odměnami a poctami, stejně jako 

přátelské seance, vysoké honoráře, pohovory, výhružky, zájezdy 

do Říše a všemožné výhody usnadňující život za války, bylo 

vedeno záměrem přinutit české filmaře kolaboraci s režimem. 

"Okupanti zprvu žádali od českých umělců, aby se neprotivili 

mocenským zájmúm a ideologii nacistů, později pak - po příchodu 

Heydricha - nutili je k přímé propagaci jejich ideologie a 

k . h .1 o "464 mocens yc CI u. 

Kolaboranti z přesvědčení byli mezi českými divadelníky 

vzácnou výjimkou. Většinou se jednalo o sympatizanty některých 

fašistických uskupení. Púsobili pak jako nasazení udavači. 

Hledat motivaci takovýchto činú je někdy obtížné už proto, 

že v řadě případú působil nejeden faktor. Ať se jednalo o osobní 

ambice, snahu o záchranu někoho blízkého nebo o ideové 

přesvědčení. Ten, kdo chtěl být úspěšný, musel být konformní 

k okupační moci. Proto si musel klást otázku, zda stojí úspěch za 

cenu, kterou je mu třeba odvést. Je nesporně rozdíl v tom, když se 

někdo snažil "s nimi nějakým zpúsobem vyjít jako každý"465
, nebo 

41
'
2 tamtéž 

4 ~>' Tvrzník, Jiří: Jaroslav Marvan vypravuje, Praha 1975, s. 66 
11,~ Theatcr-Divadlo, red. Černý, František, Praha 1965, s. 346 

465 Žantovský, Petr: Století Otakara Vávry, Praha 2001, s. 28 
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se uvolil pracovat pro německý film či se rozhodl napsat udání na 

své kolegy. 

Jednou z nejúčinnějších forem korupce představovaly vysoké 

honoráře. Tuto metodu praktikovali nacisté už od uchopení moci 

v Nčmecku: "Vliv soukromých majitelů byl nahrazen velkoryse 

štědrou rukou státu, pevně se opírající o (pseudo )uměleckou 

rétoriku. Hmotné odměňování a společenská prestiž filmových 

pracovníků prudce stoupaly. Nepřekvapí tedy, že filmař Binovcova 

založení se vrátil roku 1935 ze světového filmařského kongresu v 

Berlí ně nadšen .. .''466 

Zvyšování honorářů mělo zajistit apolitičnost filmových 

tvůrcú a zbavit je starostí. "Touha po zajištěném postavení a 

blahobytu se už zcela vymkla jakékoliv kontrole." 467 Například 

Adina Mandlová tvrdí ve svých pamětech, že nikdy nic nenašetřila 

a i přes vysoké honoráře se nechávala vydržovat bohatými 

obdivovateli a zároveň finančně podporovala své milence. 

Vladimír Just píše o Burianovi, že byl hrdý na své bohatství, jež 

dával na odiv, a byl až "provokativně bohatý".468 

Podle Zdei1ka Štěpánka čeští herci příliš bohatí nebyli: 

". .. nepamatuji, že by si byl některý herec koupil dúm nebo 

postavil vilu".469 Otakar Vávra má podobný názor: "České herecké 

hvězdy neměly moc peněz. Mandlová neměla na to, aby se sama 

oblíkla. Na to si nevydělala .... Nebyla chudá, ale na to, aby si 

koupila nějakou luxusnější věc, na to musela mít bohatého pána, 

který ji financoval.'' 470 Pouze Lída Baarová si vydělala skutečně 

velké finanční prostředky. 

K tomu, abychom si udělali představu o příjmech a rozdílech 

ve finančním ohodnocení filmových tvúrcú, múže posloužit 

466 Brdečka, c.d., s. I 14 n 
467 Frais, c.d., s. 94 
·
168 Just, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků, Praha 1994, s. 
44 
169 Štěpánek. c.d., s. 231 
470 Žantovský, c.d., s. 35 
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seznam firmy Pragfilm o částkách, které (patrně v roce 1943) měli 

v českém filmu dostávat. 471 

Režiséři byli vypláceni paušálně za film, nikoli měsíčně. 

Václav Krška, Přemysl Pražský a Jan Svoboda měli obdržet 4 000 

říšských marek (RM). Režiséři Borský, Kmínek, Kubásek, Šlégl a 

Wassermann 5 000 RM. Binovec, Krňavský, Sviták, Brom, Gina 

Hašler, Jiří Slavíček a Karel Špelina 6 000 RM. Největší hvězdy 

Cikán, Čáp, Frič, Holman, Slavínský a Vávra 14 000 RM. To je 

patrný rozdíl. 

Herci byli placeni za každý den. Němečtí herci - ne příliš 

významní -dostávali 100-200 RM za den. Protektorátní příslušníci 

od 30 RM za den za malé role. 150 RM dostávali už poměrně 

známí představitelé jako Rudolf Deyl, Jiří Plachý, František 

Vnouček, Karel Černý, Svatopluk Beneš a další. 200 RM dostávali 

Ladislav Boháč, Rudolf Hrušínský, sen., Jiří Dohnal, Karel Dostal, 

Karel Hradilák, Pavel Ludikar, Ladislav Pešek, Jaroslav Průcha, 

Raoul Sehráni!, L.H.Struna, Ludvík Veverka, Petr Vejražka a 

Jaroslav Vojta. 

Mezi elitu byli řazeni Jára Kohout, Vladimír Majer, Jaroslav 

Marvan, Bedřich Veverka (všichni 250 RM), Václav Vydra, st. 

(300 RM), Karel Hoger a František Smolík (350 RM). Čtyři sta 

marek dostávali Eduard Kohout, Jan Pivec, Saša Rašilov a Zdeněk 

Štěpánek. Ještě o padesát více Jindřich Plachta. 

Ve zvláštní kategorii byli Otomar Korbelář, jenž měl kromě 

denní gáže 500 marek obdržet ještě 8 000 RM za jeden film, 

Oldřich Nový 500 RM denně a 1 O 000 marek za film a Vlasta 

171 
NFA. fond Pragfilm. neuspořádáno. V jednom z kartonů jsou údaje o 

výplatách administrativních pracovníků Pragfilmu za období 1940-1945. Ve 
druhém údaje gážích, které mají být vypláceny jednotlivým tvůrcům. Většina 
z nich pro Pragťilm nepracovala, tudíž se jedná patrně jen o přehled, sloužící 
k orientaci. Datace zde ncní uvedena. Plat administrativních a technických 
služeb Pragfilmu se pohyboval od 1500 do 4800 marek měsíčně. Jen Jan 
Sinnreich pobíral jako vedoucí ústřední správy 15 000 marek (RM) a Vilém 
Taraba jako vedoucí technické správy 14 000 RM za měsíc. Zde se jedná 
nejspíše až o rok 1945, kdy je nutno počítat s poměrně velkou inflací. 

179 



Burian 20 000 marek paušál s tím, že denní gáže zde není 

uvedena. 4 72 

Němccké herečky dostávaly denně 75-150 marek. Výjimkou 

byla Marga Klas, která kromě denního platu 500 RM měla obdržet 

ještč 8000 RM za film. 

Plat protektorátních hereček českého původu se pohyboval 

od 30 do 600 marek za den. 150 RM pobíraly Marie Burešová, 

Helena Bušová, Tereza Brzková, Leopolda Dostálová, Jana 

Ebcrtová, Věra Ferbasová, Marta Fričová, Helena Friedlová, Elena 

Hájková, Marie Ježková, Betty Kyslíková, Lenka Podhajská, 

Jarmila Švabíková, Jiřina Steimarová, Meda Valentová a Jarmila 

Smejkalová. Gáži 200 marek měla Zdenka Baldová-Hilarová, 

Marie Brožová, Vlasta Fabiánová, Lída Chválová, Sylva Langová, 

Anna Letenská, Ella Nollová, Míla Pačová, Eva Prchlíková, Slávka 

Procházková, Marie Ptáková, Marie Rosůlková, Jiřina Sedláčková, 

Milada Smolíková, Eva Svobodová a Annie Steimarová. O padesát 

více měly Jana Bomanová, Míla Spaizerová, Zdena Sulanová, 

Světla Svozilová a Jiřina Šejbalová. 

300 marek za den měla Zorka Janů, Antonie Nedošínská a 

Rúžena Šlemrová, 350 Zita Kabátová a Růžena Nasková. 400 

marek pobírala Jiřina Štěpničková a 600 Jarmila Kšírová. 

Elitní kategorii tvořily Hana Vítová, která kromě denní gáže 

300 marek pobírala ještě 7 000 za jeden film, Marie Glázrová měla 

denně 350 marek a 7 000 za film, Nataša Gollová k dennímu platu 

400 marek ještě 7500 marek za film, Vlasta Matulová a Adina 

Mandlová měly mít za film 1 O 000 marek plus 400 marek za den a 

Lída Baarová 25 000 marek za film. Denní honorář v jejím případě 

nebyl určen. 

Hlavní kameramani obdrželi týdně zhruba 1200 marek, 

zatímco plat rúzných asistentů se pohyboval kolem 15 - 25 marek 

za den. Srovnáme-li plat řadového zaměstnance ateliérů 

472 Viz výplatní listina filmových pracovníků v Příloze 8. 
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s prúměrnou herečkou, zjistíme, že její gáže byla minimálně 

desetkrát větší. 

Společenské styky českých herců s představiteli okupační moci 

.. Možná že hudd; dál dobrý a ještě lepší herec. Ale všecko, co 

bude/i hrát a jak to hude.\: hrát, se nedotkne nikdy čistých výšek. 

Vědomá (hyť sebezáchovná) nízkost zkalí čistotu umění. Třeba se 

to nepozná, ale bude to pravda. " (Z dopisu Sergeje Machonina 

' 1· v· kl -- · J.~n JOSe u zn arovz. -

Jak již bylo řečeno, herci jsou vystaveni tlakúm, kvúli nimž 

se chtě nechtě musí exponovat více než lidé žijící běžným životem. 

Kolaborace se dopouštěli společenským stykem s okupanty, 

veřejnými projevy souhlasu s politikou vlády a okupační moci, 

účinkováním v německých filmech, v horším případě spoluprácí s 

německými zpravodajskými složkami či aktivní účastí na 

nacistické propagandě. 

Do styku s politickými činiteli se herci dostávali při mnoha 

příležitostech. Po každé premiéře proběhlo setkání nejdúležitějších 

tvúrcú s představiteli českých i německých kulturních a politických 

institucí. V tomto případě šlo o záležitost ryze formální. 

K neformálním kontaktúm docházelo ve vile Miloše Havla
474 

a v takzvaném Filmklubu, který vznikl na místě prvorepublikového 

Lucernabaru. Měli se zde stýkat němečtí funkcionáři s českými 

umělci. Většinou probíhala zábava odděleně.475 S českými filmaři 

se nejčastěji scházeli Anton Zankl a Willi Sohnel. "Sohnel a Zankl 

vymohli, aby byl uzavřen Lucernabar a zřízen filmový klub -

největší zájem měli na Baarové a Mandlové." 
476 

Podle Adiny 

Mandlové navštěvovali Filmklub skoro všichni, kteří měli 

m Machonin, Sergej: Příběh se závorkami, Praha 1995, s. 259 
-!7-l O těchto schlizkách pojednávám v následujících kapitolách. 
m AMV, 10 936. Výpověď Raoula Schránila z 27.7. 1945, s. 128. 
m HaveL Václav, M.: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 62 
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s Lucernafilmem něco společného. Především šlo o české herečky, 

I -. ' 477 1erce a reztsery. 

"Z okruhu mocipánů tam docházelo jen několik vlivných 

osob, byla však různými způsoby vyžadována docházka českých 

filmových umělcú a pracovníků. A tak paradoxně dnes mohu říci, 

že Filmklub měl za války z našich podniků relativně největší 

procento českých hostů," píše bratr Miloše Havla Václav. 478 Podle 

něj se atmosféra Filmklubu od předválečného Lucernabaru příliš 

nelišila. "Do května 1943 tam hrál R.A. Dvorský ... , přístup 

hostúm do Filmklubu nebyl omezován." 479 Adina Mandlová ale 

poznamenává, že nebyla členkou klubu, což by znamenalo, že jisté 

. I 4&o omezem tu panova o. 

Několikrát byly zorganizovány i oficiální večírky, na nichž se 

měli setkávat čeští umělci s nejvyššími představiteli okupační 

moci. Nčmci někdy považovali české umělce za své vlastnictví a 

přikazovali jim účastnit se takovýchto akcí. Na jeden z večírků 

v Obecním domě vzpomíná Vlasta Fabiánová. K. H. Frank ji nutil 

přisednout ke svému stolu, ale podařilo se jí odejít.481 

Dne 1 O. března 1943 uspořádal K. H. Frank v Rudolfinu 

večírek pro české umělce. Pozvána byla i řada členů Národního 

divadla (ND), odmítnout pozvání bylo správou ND podle Zdeňka 

S- - ' k k ' ' 482 tepan ·a za azano. 

Zankl Štěpánkovi zabránil odejít před příchodem Franka a 

přinutil ho přednést řeč. 483 Prý bez jeho vědomí a souhlasu veřejně 

před shromážděnými ohlásil, že promluví Zdeněk Štěpánek, takže 

m AMV. ll 024 
m Havel, c.d., s. 415 

'
179 Havel, c.d., s. 416. Pak musel Dvorský jezdit se svými hudebníky na 
zájezdové koncerty NOÚZ a hrát pro dělnictvo v továrnách. 

lXO AMV, ll 024 

m Fabiánová, Vlasta: Jsem to já?, Praha ... , s. 134 
m Vostrý, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek, Praha 1997, s. 203 
m Mandlová, Adina: Dneska se tomu už jen směj u, Praha 1990, s. 204 
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byl postaven před hotovou věc a nezbylo mu než něco říci. 484 

Štěpánek prý pronesl toto "Pane státní sekretáři, přiznám se, že 

jsem se sem bál jít, ale jsem rád, že jsme sem přišli, neboť aspoň 

vidíte, že jsme také lidé a že je s námi možno lidsky jednat. A tak 

si myslím, že byste už s těmi žaláři, koncentráky a šibenicemi 

mohl přestat." 485 Štěpánek promluvil česky, poněvadž německy 

neuměl. 

Adina Mandlová Štěpánkův proJeV vylíčila takto: "Mezi 

jinými přišel se Zanklem ke stolu KHF Zdeněk Štěpánek a za 

zjednaného klidu oslovil jej česky a jeho proslov byl Zanklem 

překládán. Jeho řeč vyzněla ve smyslu, že po tomto sblížení bude 

dána českým kulturním pracovníkům větší možnost uměleckého 

rozvoje a tento večer je považován z naší strany za příslib lepšího 

nakládání a využívání uměleckých sil. ... V určitém smyslu 

naznačoval, že s Čechy se docílí vůbec více po dobrém než 

nátlakem. Frank mu odpověděl přátelsky." 486 Podle svědectví 

Jiřího Hájka byl projev Štěpánkovi ing. Zanklem velmi zazlíván.487 

Po válce byl Štěpánek obviněn z kolaborace kvůli rezoluci 

přečtené v Obecním domě, zmíněnému večírku s proslovem ke K. 

H. Frankovi a stykům s ing. Zanklem, což odůvodnil "snahou 

dověděti se něco o chystaných německých opatřeních, jež hrozila 

postihnouti snoubenku obviněného". 488 

Štěpánek se nijak zvlášť stykům s Němci nebránil: "Jiřina 

Šcjbalová mi později vyprávěla, jak jednou Marie Vášová, ona 

sama a Vlasta Matulová dostaly pozvání dostavit se na večeři na 

Hrad. Večeři pořádal ... Frank. Nebylo možné odmítnout, to by 

znamenalo výpověď z divadla a zákaz herecké činnosti, a všichni 

~x 1 AMP, fond 36, sign.361. Protokol o zastavení trestního stíhání Zdeňka 
Štěpánka z 26.2.1947. 
m Vostrý, c.d., s. 204 

~xr, AMV, ll 212. Výpověď Adiny Mandlové, nedatováno. 

~x7 AMP, fond 36, sign.361. Protokol o zastavení trestního stíhání Zdeňka 
Štěpánka z 26.2.194 7. 

m Vostrý, c.d., s. 205. Štěpánek žil se Soňou Grossovou, která měla židovské 
předky. 
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vedoucí herci - pokud hráli česky - se cítili buditeli. Cítili, že je 

národ potl-ebuje ne jevištích i ve filmu. S nimi byl pozván i Zdeněk 

Štěpánek a všichni se domluvili, že se dostaví časově velmi blízko 

jeden s druhým, že se zdrží hodinu, a jakmile to bude možné, 

rychle se všichni vytratí. Vášová, Matulová i Jiřina to přesně 

dodržely, ale Štěpánek se opil francouzským koňakem, zůstal 

několik hodin a K. H. Frank ho dal odvézt svým vlastním 

v f'' '• J'v' w ' 489 so erem," p1se. m e1ss. 

Štěpánek hrál jako řada jeho kolegů i v dramatech Františka 

Zavřela. což byl "podivínský quasiexpresionistický dramatik s 

obdivem k "nadlidem" a fašistické ideologii". 490 

V Rudolfinu byla přítomna i Adina Mandlová. Podle ní se ale 

čeští herci vůči Frankovi chovali vstřícně. "Po premiéře Vojnarky 

bylo do Rudolfina pozváno několik herců MD (Městských divadel 

- pozn. aut.) dr. Wolfem - šéfem kulturně politického oddělení 

ÚŘP- R Šlemrová, já, J. Štěpničková, Zita Kabátová, B. Veverka. 

Korbelář a Gollová se omluvili. Účastníky určoval z pověření rady 

Zankla Jan Sviták, činovník Filmového ústředí. Z ostatních tam byl 

Štčpánek, E. Kohout, Burian, Vítová, atd. Uvítal nás dr. Wolf, 

představil nás dr. Hoppemu, německým hodnostářům, Krejčímu, 

Moravcovi, pak se dostavil Frank. U jeho stolu seděli ti, kdo 

mluvili plynně německy- já, Šlemrová, Tauberová, Vítová, Krejčí, 

Moravec, Veverka, Štěpničková, Štěpánek a Kabátová, které si dal 

Frank předvolat a uváděl je Zank1."491 

Čeští umělci se před Frankem neostýchali. "Brzo téměř 

každý, kdo měl ruce a nohy a uměl něco zazpívat, zatančit nebo 

zarecitovat, byl připraven našeho největšího nepřítele bavit. ... 

Když se konečně všichni vlastenci dokonale vyproducírovali a 

Zdeněk Štěpánek pronesl k Frankovi celkem přátelskou řeč, kvůli 

níž mu všichni, včetně těch, kdo tam tenkrát popíjeli, nemohli 

najednou přijít na jméno, rozpoutalo se všeobecné veselí ... Bedřich 

4
X'i Weiss, Jif'í: Bílý mercedes, Praha 1995, s. 92n 

490 
Vostrý , c.d., s. 203 

491 
AMV, ll 212. Výpověď Adiny Mandlové, nedatováno. 
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Veverka si v jednom momentě sedl Frankovi na klín, Zankl ho 

musel odtrhnout."492 

Mandlová využila večírek k intervenci. "Najcdnou pro mě 

přišel inženýr Zankl, abych si přisedla ke stolu, kde byl Frank a 

členové vlády, protože mluvím dobře německy ... mluvila jsem s 

ním o zavřeném Vinohradském divadle." 493 Znovuotevření 

Vinohradského divadla znamenalo podle ní záchranu mnoha 

"levičáckých herců" od pracovního tábora. Sama přiznává, že tak 

nečinila z čirého altruismu. "Samozřejmě že jsem tam chtěla hrát. 

Ncbo si snad někdo představoval, že jsem se o to zasadila jen 

proto, aby tam mohla vystupovat Jiřina Štěpničková?" 494 

Mandlová také vzpomíná, že Frank byl opatrný: "Ještě před 

rozloučením podotkl, že s paní Mandlovou mluvil hlavně o 

Vinohradském divadle a že doufá, že naše rozmluva nedá podnět k 

rúzným dohadúm." 495 Učinil tak proto, aby "se tímto jeho 

prohlášením předešlo klepúm, které se o mně a o něm tehdy 

rozmohly .... Ve věci divadla mi přislíbil nápravu, dodatečně mi 

pak byla udělena dútka od rady Zankla, tlumočená drcm Říhou, 

abych se nevměšovala do divadelních záležitostí. "496 

Další hvězdou stříbrného plátna, která měla být ozdobou 

oficiálních akcí, byl Vlasta Burian. Zdeněk Štěpánek zmiňuje 

návštěvu ministra Gocbbelase v barrandovských ateliérech, kdy ho 

měli přivítat významní čeští filmoví pracovníci. Sám prý dostal 

písemný příkaz, aby se dostavil na Barrandov. Dúvod v dopise 

chyběl. ,,Bylo tam asi 1 O lidí ... pamatuji si jen Friče a Vávru. Při 

setkání jsme stáli všichni v řadě, myslím, že to byl Schulz, který 

nás představoval podáním ruky. Zdviženou pravicí jsme nezdravili, 

jedině Goebbcls . Také byl přítomen Vlasta Burian. Když jsme 

potom odcházeli, zdravil Burian Schulze, kterého jsme potkali, 

·
19

" Mandlová, c.d., s. 114n 

"
93 tamtéž 

494 tamtéž, s. I 57 
"

95 tamtéž, s. I 14 
"

96 AMV, ll 212. Výpověď Adiny Mandlové, nedatováno. 
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zdviženou pravicí. Když jsem toto Burianovi vytýkal, poukazoval 

na to, že se tak zdravil už od dětství, t.j. v tom smyslu, že na sebe s 

hochy křičeli nazdar, nazdar a zvedali při tom ruce. Mimoto, že je 

k v v ' v' k ' d "497 to onecne stary nms y poz rav. 

Burian hledal výmluvy, kde jen mohl. Omlouval tím svou 

loajalitu k režimu i neúčast na setkáních s jeho představiteli. 

Prezident Hácha ho například pozval k sobě na oběd a on se 

vymluvil na poruchu automobilu, a aby měl dostatečné alibi, přišel 

ještě večer pozdě do divadla.498 

"Zvláštním mýtem jsou konstrukce erotické neviny hereček. 

Skutečně neexistuje jediná známá herečka Ufy, která ve svých 

pamětech nehovoří o nemravných návrzích nacistických 

pohlavárú, specielně doktora Goebbelse, kterým statečně a 

I v v v d l "499 roz 1orcene o porova y. 

Časem se mezi některými umělci a okupanty rozvinuly 

přátelské či milostné vztahy. Důvody mohly být naprosto zištné, 

nebo naopak - velmi řídce - byly příčinou skutečně vzájemné 

sympatie. To byl případ herečky Nataši Gollové, dcery F. X. 

Hodače a vnučky Františka Golla. Byla označována ze 

"nejinteligentnější a nejvzdělanější herečku" 500
, studovala i na 

Karlově univerzitě. První filmovou příležitost dostala až v roce 

1939, ve svých 27 letech. Podle Otakara Vávry byla Gollová 

"nesmírně čestný člověk, jenže se zamilovala do Němce. Byl to 

nejslušnější Němec z těch, co byli tady ... " 501 

Společenskému styku s Němci se jako známá herečka 

nemohla vyhnout- pokud chtěla hrát i nadále. To, že si za partnera 

zvolila Wilhelma Sohnela mohlo skutečně v české veřejnosti budit 

dojem kolaborace. Gollová s tím musela počítat. Byla to její 

m AMV, ll 212. Výpověď Zdeňka Štěpánka z 28.6. 1945. 
498 Just, c.d., s. 42 
499 

Seesslen, Georg: Tanz den Adof Hitler. Faschismus in der popularen Kultur, 
Berlin 1994,s.47 

50° Frais, Josef: Souhvězdí nesmrtelných, Praha 1998, s. 103 

501 Žantovský, Petr: Století Otakara Vávry, Praha 200 I, s. 30n 
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svobodná volba. Wilhelm Solme! byl sudetoněmecký právník, 

který v dubnu 1939 vstoupil do NSDAP a díky tomu začal 

pracovat jako právní poradce kulturné-politického oddělení Úřadu 

říšského protektora. Jako arizátor se podílel na likvidaci řady 

českých pújčoven a kin. Po válce byl osmnáct měsíců za svou 

činnost vyšetřován, ale vzhledem k tomu, že se ho téměř všichni 

svědci zastali, protože údajně pomáhal české produkci a přátelil se 

s řadou českých filmových celebrit, byl z vazby propuštěn. Dostal 

dokonce zpět československé občanství. Později byl komunisty 

občanství znovu zbaven, prsekvován a v roce 1953 po 

nevydařeném útěku a dlohém vyšetřování vyhoštěn do Rakouska. 

Po válce byla Nataša Gollová obviněna, že "se za německé 

okupace, tedy v době zvýšeného ohrožení republiky, společensky 

stýkala s Němci v rozsahu přesahujícím míru nezbytné nutnosti, 

kterýmžto chováním, urážejícím národní cítění českého lidu, 

vzbudila veřejné pohoršení, čímž se dopustila přestupku proti 

národní cti .... Obviněné je kladeno za vinu, že a/ se zúčastnila 

odborné spolupráce s Němci, přesahující meze průměrného 

nařízeného výkonu, b/ ucházela se o výhody u německých 

funkcionářú, c/ její společenský styk s Němci přesahoval míru 

b . . --~07 nez ytne nutnosti. · ~ 

Ohlednč ucházení se o výhody u německých činitelů 

Gollová doznala, že se obrátila několikrát o protekci na vedoucího 

filmového ústředí dr. Sohnela, ale tvrdila, že tak učinila nikoli pro 

sebe, n)·brž aby pomohla perzekuovaným Čechům. "Tato obhajoba 

je v souhlase se svědectvím výpovědí Otakara Vávry, který sám 

obviněné doporučil při zatčení osoby jí blízké, aby se na Sohnela 

obrátila, a též výpovědí dr. Knapa, jenž líčí dr. Sohnela jako 

. - k. I . . o .. ~o~ zastance ces yc 1 zaJmu. · -

Z doznání Gollové a výpovědí svědků Vladimíra Přikryla -

Čecha, Otakara Vávry a Jana Rotha vyplývá, že se kromě 

5112 AMP, fond 36, sign. 07 284. Protokol o případu Nataši Gollové z 24.5.1946. 
51n tamtéž. Viz Přílohu 23. 
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oficielních příležitostí stýkala soukromě s dr. Sohnelem a hercem 

O. Fischerem. "Tyto styky byly rázu milostného a jak míti za to, že 

zpúsobily veřejné pohoršení." 504 V tomto případě byla naplněna 

skutková podstata splněním předpokladu veřejného pohoršení, 

naopak účinkování v německém filmu bylo vynuceno. 

Se Sohnelem se účastnila večírků v jeho bytě, "poskytovala 

mu cenné dary a měla s ním dúvěrné styky. Docházela též do 

Filmklubu, kde se scházela též německou společností".505 Kromě 

toho se zavázala ke spolupráci na třech filmech za rok po 75 000 

korunách za jeden film. V roce 1943 hrála v německém filmu Vrať 

se ke mně zpět pod jménem Ada Goll. "Nataša Gollová uvedené 

svoje činy doznává a na svoji obhajobu uvádí, že od března roku 

1943 se odpoutala od dosavadní společnosti a věnovala se ilegální 

práci."506 Gollová dále uvedla na svou obhajobu, že se "přičiňovala 

o osvobození republiky rozšiřováním illegálních letákú a 

zprostředkováním stykú s partyzány, což prokazují svědci: 

redaktor Němeček a režisér Přikryl-Čech, že podporovala rodiny 

persekvovaných, jak dosvědčila Anna Rypáčková, a že v 

revolučních dnech pracovala dobrovolně jako ošetřovatelka v 

Terezíně, kde se nakazila skvrnitým tyfem, jak jest prokázáno 

listinnými doklady. ... Poněvadž svou pozdější činností se 

zasloužila o zmenšení zla nepřítelem zpúsobeného, jsou dány 

předpoklady pro upuštění od trestního stíhání." 507 Podle závěrú 

Trestní nalézací komise Gollová "dokázala, že jednala s úmyslem 

prospěti českému národu". 508 

Adina Mandlová byla po Lídě Baarové považována za 

největší hvězdu českého filmu. Jak jsem již podotkl, byla tato 

ctižádostivá herečka své kariéře ochotná obětovat mnohé. Během 

'0~ AMP, fond 36, sign. 07 284. Protokol o případu Nataši Gollové z 24.5.1946. 
'<J.I tamtéž 

505 AMV, 2M: 10380. Protokol z2.6. 1945. 
:;or, tamtéž 

507 AMP, fond 36, sign. 07 284. Výpověď Nataši Gollové z 24.5.1946. 

50s AMV, 305- 678- 6. Protokol trestní nalézací komise 50 z 24.5. 1945. 
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války se stala pro českou veřejnost kvůli milostným stykům 

s okupanty "tou, co chodí s Frankem". Těsně po začátku okupace 

její tehdejší přítel Fred Svítil, mající židovské předky "dělal, co 

mohl, aby se seznámil s kdejakým vlivným Němcem, který by mu 

mohl být později prospěšný. Začal je zvát na hostiny a posílal jim 

dary a vozil je na hony do svého revíru. A tak jsem poznala první 

nacisty. Samozřejmě, že nás lidi často viděli v jejich společnosti a 

že jsem jim v paměti utkvěla já, ne můj milenec ... "
509 

Ve svých 

pamětech přiznává, že se stýkala s několika významnými 

německými hodnostáři. "Do Prahy přijel přednosta Hitlerovy 

kanceláře a to byl zřejmě někdo, kdo mohl Fredovi zajistit ochranu 

alesp01'í. na čas a zamezit uveřejňování hanopisů v antisemitských 

orgánech." Nejdříve ho hostili a pak s ním Mandlová měla 

poměr. 510 Styky s okupanty dlouho neutajila a dočkala se 

nevraživosti z české strany. V Komorním divadle měla zkoušet hru 

Moudrá Penny, ale šéfrežisér Stejskal jí sdělil, že musí od 

vystupování upustit, protože se stýká s nacisty a v českém divadle 

pro ni není místo. 511 Vystupování v divadle si opět vymohla. 

,,Protože jsem byla slavná ve filmu, trvala jsem na hlavních rolích i 

v divadle, ačkoliv jsem neovládalajevištní techniku ... "
512 

Protože se před válkou stýkala s židovskými podnikateli a 

umělci, často na ní útočila Vlajka "Naštěstí jsem se na jednom 

večírku seznámila s filmovým referentem Glessgenem z 

protektorátního úřadu a ten ... ve Vlajce prostě zakročil. Soukromě 

mi sdělil, že není v nacistické partaji, ale je a vždycky byl sociální 

demokrat. jak k tomu důležitému kulturně politickému úřadu 

přišel, to jsem nezjistila .... Nakonec dlužil peníze každému, na 

koho se podíval, včetně mě."513 Herrmann Glessgen byl obžalován 

z černého obchodu a uvězněn. Sama Mandlová proti němu jela 

svědčit do Berlína. 

509 Mandlová, c.d., s. 77 
510 tamtéž, s. 81 

511 Mandlová, c.d., s. 82 
512 tamtéž, s. 85 
513 tamtéž. s. 90 
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Adina Mandlová musela čelit i pomluvám o svém poměru 

k Frankovi. "České vysílání z Londýna přede mnou kvůli Frankovi 

varovalo, což ještě zvýšilo věrohodnost pomluv, v noci jsem často 

dostávala výhružné anonymní telefonáty, přátelé se mě začali 

· " '
14 M dl . dl stramt. · an ova se proto po e svých slov pokusila 

proniknout k někomu z českého odboje. "Byla JSem naprosto 

bezmocná a snažila jsem se navázat spojení s někým, kdo pracoval 

proti Němd'un v podzemí, ale nikdy se mi to nepodařilo. Každý 

múj pokus byl samozřejmě považován za snahu zrádce proniknout 

do kruhu skutečných vlastencú- odbojářů."515 

Ministr Moravec ji dokonce udal gestapu za to, že pomluvy o 

sobě a o Frankovi rozšiřuje sama, "aby se udělala zajímavější. 

Vyšetřovatel, sám šéf gestapa, mi kladl na srdce, že se už nikdy 

nesmím ani slovem o Frankovi zmínit, protože panu státnímu 

tajemníkovi je to velmi trpné, když se jeho jméno spojuje s mým . 

... Musela jsem podepsat prohlášení, že udám každého, kdo by ke 

mně s podobnou pomluvou přišel a sama se přičiním, aby se nic 

takového nadále nerozšiřovalo."516 Na otázku, proč to nedementují 

v novinách, se jí dostalo odpovědi, že její jméno se nesmí spojovat 

se jménem státního tajemníka ani v záporném smyslu. 

Ve vile Miloše Havla se seznámila s německým divadelním 

referentem Oehmkem a chtěla ho přimět k znovuotevření 

Vinohradského divadla. Pozvala ho k sobě domů a on jí sdělil, že 

podmínkou otevření je propuštění mnoha herců, především od E. 

F. Buriana. Nakonec nikdo z těchto herců propuštěn nebyl, protože 

ho u sebe doma opila a nechala napsat dopis, že divadlo bude 

otevřeno bez jakýchkoliv persekucí členů souboru. Druhý den mu 

v jeho kanceláři vyhrožovala, že ho znemožní u Franka, pokud 

nesplní svúj slib. Vinohradské divadlo bylo otevřeno a Mandlová 

tam vystupovala v Pirandellově hře Šest postav hledá autora. 517 

514 tamtéž, s. I 12 
515 tamtéž 
511

' Mandlová, c.d., s. I 15 
517 tamtéž, s. I 16 
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Zajímavé je, že Komorní divadlo, v němž taktéž účinkovala, hrálo 

v té době tři hry o dvou lidech a soubor měl sto osmdesát členů. Ve 

d . l I 'I ' v M dl ' ' 18 vou z mc 1 1ra a prave an ova. · 

Mandlová byla po válce obviňována, že svým stálým stykem 

s německými činiteli z oblasti kultury a politiky zasahovala do 

veřejného života. ,,Když se jednalo o odstoupení Salzera ( ředitele 

divadla Na Poříčí- pozn. aut.), slíbil mi dr. Oehmke, že Salzer smí 

na svém místě zústat pod tou podmínkou, že budou jmenováni 

šéfové dva. Jako druhého jmenoval Plachýho (sic!). Pokud jde o 

Plachého, slyšela jsem v divadle, že chtěl být púvodně ředitelem 

divadla. Pravděpodobně potom byl nucen spokojit se se 

šéf~wstvím.''519 Tato výpověď Mandlové jednoznačně potvrzuje, že 

její vliv na český kulturní život nebyl nezanedbatelný. Oehmke na 

její přání podržel ve funkci Salzera, zasadil se o otevření 

Vinohradského divadla, a když začátkem roku 1943 "měly být 

čistky v MO (Městských divadlech - pozn. aut.), pozvala jsem 

Ochmkcho znovu do bytu. Vyškrtl Vl. Šmerala, M. Burešovou, E. 

Bolka, Zd. Podlipného, J. Stránskou, L. Skrbkovou, Fr. Machníka 

a .J. Kozáka:' 520 Takže mohli v divadle zůstat. 

S blížícím se koncem války jí "situace na frontě ... vrtala 

hlavou. Začala hledat, jak by se dostala z nařčení, že spala s 

Němci." 521 Mandlová se vdala za malíře a salonního komunistu 

ZdeňkaTúmu. "Vúbec jsme se neznali, Já sama jsem manželství s 

ním vítala jako jedinou možnou rehabilitaci, jako prostředek, který 

by umlčel pomluvy, jež mě stále pronásledovaly. Do Zdeňka jsem 

nikdy nebyla zamilovaná ... " Túma se otrávil po několika měsících 

manželství plynem. ,,Adina se bála, když půjde na hřbitově za 

rak vL že ji budou lynčovat. ... držela pod paží s Tůmovou matkou 

51 x tamtéž, s. 119 
519 

AMV, ll 024. Výpověď Adiny Mandlové ze 7.7. 1945. 
510 tamtéž 
521 Vávra. Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 127 
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... klekla pl·ed ní, objala jí kolena, rozplakala se tak, že paní 

Túmová svolila ... byl to asi její největší herecký výkon."
522 

Mezitím se stala milenkou přesvědčeného komunisty 

Vladimíra Šmerala. "Věděla jsem, že po válce budu mít z počátku 

ncpříjcmnosti kvúli stykúm s Němci a filmu, který jsem natočila 

v Berlínč."523 

"Po Túmově smrti byl Šmeral, komunista, nejlepší 

příležitostí, jak zlepšit svou situaci. Otěhotněla s ním a pomocí 

svých stykú s gestapáky zařídila, že Šmeral a jeho partnerka 

Burešová ještč nemuseli jít do koncentračního tábora. Šmeral měl 

totiž za manželku židovku, bývalou tanečnici v Déčku Marianne. 

Mandlová přiměla Šmerala, aby se rozvedl. Chtěla si ho vzít, ale 

po rozvodu šla jeho žena automaticky do koncentračního tábora," 

píše Otakar Vávra ve svých pamětech. 524 
Šmeral skončil 

v koncentračním táboře také a po válce se k ní už nehlásil. 

Mandlová odmítla nastoupit jako ošetřovatelka do Terezína, 

kam podle ní šlo "mnoho ostatních hereček a jiných dívek, které si 

prý chtějí napravit reputaci, protože se stýkali s Němci. Odmítla 

jsem to kategoricky. Nebudu si za pět minut dvanáct něco 

žehlit.""525 

Mandlová se neznala jen s okupanty, ale "za války znala 

všechny členy vlády". Prezidentu Háchovi například darovala na 

dúkaz své přízně psa. Nejvíce obdivovala Josefa Klimenta. 

"Jediný, kdo své politické názory neskrýval a přiznal, že byl 

kolaborant z přesvědčení, byl Kliment. Měla jsem ho vždycky ráda 

a věřila jsem, že je osobně čestný člověk. Myslím, že osobní 

kvality by se vždycky měly oddělovat od politického vyznání."
526 

To je v souvislosti s jejím soukromým a uměleckým životem za 

okupace zajímavá myšlenka. Zdá se, že jí skutečně na politické 

'~~Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 128 
'-' Mandlová, c.d., s. 130 
524 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 128 
525 Mandlová, c.J., s. 131 
526 Vávra. Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. !50 
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orientaci jejích přátel vůbec nezáleželo. Otakaru Vávrovi na 

takovou výtku odpověděla: "Mám před sebou jenom pět let, co 

budu hezká, já toho musím využít."527 

Po válce byla Mandlová vězněna na Pankráci. Paradoxně jí 

uškodila dobrá vůle pomoci ženám, "které měli manžele v 

nacistickém vězení, a napsali mi prosebné dopisy, zda bych 

nemohla u Franka něco udělat, když jsem jeho přítelkyně .... 

Předala jsem tedy dopisy dr. Klimentovi, ten je dal prezidentu 

Háchovi a starý pán pak u Franka orodoval. ... asi jim dal milost, 

dvě ženy to pak dosvědčovali u soudu."528 

Nakonec byla odsouzena podle malého dekretu kvůli 

spolupráci s Němci k pokutě sto tisíc korun a trestu odnětí svobody 

na dobu, kterou strávila ve vazbě. 529 

Adina Mandlová nebyla mezi českými herečkami 

výjimkou. V německém filmu pracovaly například Hana Vítová či 

Zita Kabátová. Obě "pěstovaly společenský styk s Němci v míře 

přesahující nezbytnou nutnost". Nakonec posloužila jako největší 

hvězda za exemplární příklad právě Mandlová. Kabátové byl 

o d ' d 1 ' ' v ~30 puvo n1 trest po o vo am zrusen.· 

Pro Nčmce byl nejvýznamnějším českým filmovým 

hercem Vlasta Burian. Nikdy nenatočil za okupace jediný německý 

film, přesto byl po válce jako jeden z mála odsouzen. Burian se 

s Němci stýkal. Je to buď vysvětlováno jeho politickou naivitou, 

nebo snahou uhájit své divadlo. Podle Olgy Scheinpflugové se 

"choval líp na jevišti než na scéně okupace".
531 

Burian hrál "bez 

výjimky každý den a v sobotu i v neděli dvakrát, bez úlevy a bez 

možnosti rozhlédnout se po okolí ... Jakožto podnikatel vlastního 

527 Žantovský. c.d .. s. 29 

52x Mandlová, c.d., s.154 
52

'
1 tamtéž, s. 159 

"
0 AMP 36-575-1. Phpad Zita Kabátová. Rozhodnutí odvolací komise ZNV 

v Praze z 1 1.1 1.1948 o zrušení původního trestního nálezu. 

5
" Schenpflugová, Olga: Byla jsem na světě, Praha 1988, s. 145 
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divadla platil slušně herce, byli to skoro jediní lidé, s nimiž přišel 

do styku.'' 532 

Po válce byl obviněn, že podporoval nacismus jednak 

účinkováním v rozhlasovém skeči Hvězdy nad Baltimore, jednak 

tím, že užíval nacistického pozdravu a že se společensky stýkal s 

Němci "v míře, nezbytnou nutností neodůvodněné, a to k dosažení 

vlastního prospěchu hospodářského, zejména i k docílení koupě 

pozemku od obce hlavního města Prahy... vzbudil veřejné 

1 v '" ~31 po 10rsem _- -

O propagandistickém skeči se ještě zmíním. Společenský 

styk Burian sám doznal. Byl bohatou filmovou hvězdou a svůj 

životní styl nechtčl změnit. Na své bohatství byl hrdý. Smlouvu 

s Pragfilmem podepsal, vždy se ale dokázal vymluvit. "Záměrně 

jsem podepisoval všelijaké filmové smlouvy, abych dostal od 

Němcú povolení na jízdu autem."534 

Burian svými styky skutečně docílil hmotných výhod. Ať se 

jednalo o povolení jízdy autem či prodej části ulice, aby si mohl 

postavit tenisový kurt. 535 Po válce jeho obhajoba působila dosti 

hloupě: "Němci běhali za mnou, nikoli já za nimi, poněvadž mě 

chtěli získat pro německý film, což jsem odmítl, ač jsem se tak 

připravil o vysoké příjmy ... já jsem je nevyhledával. Nikdy jsem od 

Nčmcú nic nedostal, ale vžycky jsem o všechno přišel. Také 

automobil jsem mčl po celou válku podvodně, neboť jsem chtěl 

sabotovat benzin a objíždět gumy ... "536 

Burian tvrdil, že společenské styky s Němci byly zároveň 

styky odbornými, protože se obával zavření svého divadla. Ve své 

vile hostil Zankla a Sohnela, proto aby jim vyprávěl politické 

532 tamtéž 
533 Just, c.d., s. ll8n 
51 ~ AMV. 304-239-26. 
535 Protekcí si vymohl od českých úřadů část pozemku, aby mohl mít kurt, což 
vedlo k zrušení části městské komunikace. V roce 1943 smlouvu Němci 
zneplatnili, ale kurt už stál, a Anton Zankl se musel za Buriana přimluvit. 

53
(, Just, c.d., s. 93 
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vtipy, které hodlal uvést ve svých představeních. 537 
V zimě 1945 

uspořádal vepřové hody, jichž se účastnili Baarová, Zankel, Havel, 

Sohncl, Sviták, k nimž měl velmi přátelský poměr. Burian chtěl 

také účinkovat v ND, což vysvětlil následovně: "Podruhé jsem se 

obrátil na Moravce někdy v roce 1944, aby mě umožnil vystoupení 

v ND v opeře Prodaná nevěsta .... O vystoupení jsem se ucházel 

z toho dúvodu, abych jim vyvrátil pověsti o mém přestoupení 

k Němcúm a abych tím manifestoval svou českou příslušnost."538 

Se Zanklem se stýkal údajně proto, aby oddálil své výstupy 

v německých filmech, na něž měl smlouvu s Prag-Filmem, protože 

se "nechtěl účinkováním v německém filmu před českou veřejností 

I . '39 z wmprotmtovaf'.· 

Augustin Hoppe, s nímž se Burian dobře znal, vypověděl, že 

hájil jen své obchodní zájmy a "nebyl zaručeně politický 

konfident''. 540 

V roce 1 94 7 by 1 Burian odsouzen do vězení na 3 měsíce, k 

pokutě 500 tisíc korun a k veřejnému pokárání. 
541 

Podle Jana 

Wericha, který ho za války kvúli jeho chování v rozhlase 

pravidelně napadal, Vlasta Burian za války nekolaboroval. 

"Dopouštěl se pouze nějakejch volovin, jako ostatně v té době 

kdekdo. Co mohl dělat? Nemohl dělat nic! Nemohl přece říct 

Němcúm: Jděte do prdele!"
542 

"Znala jsem několik případú, kdy filmaři, kteří dříve klidně 

spolupracovali s Nčmci, si koncem války prostě přišili na klopu 

židovskou hvězdu a objevili se tak ve filmovém klubu. Druhý den 

je samozřejmě spakovali, oni strávili několik posledních dnú války 

537 AMV, 305-103-1. S Antonem Zanklem si Burian tykal a zdravil nacistickým 

pozdravem. 
m AMV, 10 441 
"

9 AMY, 10 441 
5~ 0 tamtéž 

5
'
11 Just, c.d., s. 118n 

5~ 2 Suchý, Ondř'ej: Vlasta Burian na každý pád, Praha ... , s. 189 
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ve vězení nebo v lágru a to jim opatřilo alibi pro budoucnost. 

Anebo se šli očistit na barikády," píše Adina Mandlová. 543 

Takovým příkladem pozdních odbojových pracovníků byl i 

herec Raoul Schránil. Za okupace přitom velkou statečností 

neoplýval. Účinkoval v německém filmu Druhý výstřel, 

navštěvovali ho příslušníci říšské branné moci, jednoho z nich u 

sebe ubytoval. V jeho rodině se mluvilo pouze německy a "měl 

vždy první vyvěšenou říšskou vlajku na svém domě". 544 Přesto, 

jak žil za okupace, "opustil domov několik dní před květnovou 

revolucí a vrátil se několik dní po ní v partyzánské uniformě. Za 

velkého vlasteneckého křiku dal všechny ty, kdož mu byli 

nepohodlní zavřít. "545 

Někdy vedli herce ke stykům s okupanty důvody 

pochopitelné, jak dokazuje výpověď agenta SD Josefa Vondráčka: 

"Za stanného práva 1942 se na mne obrátil herec Jiří Plachý se 

žádostí, abych prostřednictvím tehdejšího ministra vnitra Bienerta 

intervenoval ve prospěch jeho bratra, plk. Plachého z Kolína, který 

byl zatčen a jemuž hrozila smrt. Intervenci jsem provedl a na 

rozkaz Martina Wolfa přišel ke mně úředník SD ing. Karel Felser, 

který sepsal s Plachým úřední záznam. Plk. Plachý nebyl pak 

postaven před stanný soud, nýbrž poslán do koncentračního tábora 

s rozkazem, aby mu byly poskytnuty všechny výhody. Plachý se 

uvolil, aby zachránil svého bratra na tomto setkání spolupracovat s 

SD na uměleckém poli . . . pokud jsem mohl pozorovat, žádných 

zpráv SD nepodával. "546 

543 Mandlová, c.d., s. 145 
544 AMV, I O 261. Protokol s Raoulem Schránilem z 29.10.1945, s. 181 -201. 
545 tamtéž 

546 AMV, S-292-2. Výpověď Josefa Vondráčka z 21. 5. 1952. 

196 



Participace českých herců na protektorátní politice 

V souvislosti s politickými událostmi se i od umělců vyžadovala 

nejen loajalita, ale přímo manifestační podpora okupační politiky. 

Nejvýznamnější akcí bylo shromáždění v Národním divadle po 

atentátu na Reinharda Heydricha. Slib českých divadelníků Říši 

byl podle Vlasty Fabiánové povinný. Účast se nedala odmítnout. 
547 Schůze se konala 24. června 1942 a účastnilo se jí 1800 

divadelníků, kteří museli vyslechnout proslov Moravce a 

"nevěrohodně znějící, leč stejným duchem nesené proslovy ředitele 

Šípa a nestora souboru Rudolfa Deyla". 548 Druhý den přinesly 

noviny na prvních stranách články o události a detailní fotografie 

těch, na jejichž kompromitaci zvláště záleželo. 549 

Reakce zahraničního tisku byla ostrá: "Propagační cirkus 

pokračuje - E. Moravec ... jezdí po Čechách a Moravě a mimo to 

má dost času, aby se účastnil například ostudné manifestace 

českých herců v Národním divadle, která patří k nejsmutnějším ze 

všech. " 550 O události se píše i v článku Horst-Wessel-Lied z místa, 

odkud zněla Libuše: "Schůzi zahájil ředitel divadla, který 

zdůraznil, že právě z Národního divadla vycházely v důležitých 

chvílích apely, jež usměrňovaly český kulturní a kulturně-politický 

život. Odsoudil pak činy "zvrhlé emigrace" a slíbil, že české umění 

bude pracovat v duchu nového řádu. Pak promluvil Moravec, pak 

zazněla německá hymna, Horst-Wessel-Lied a jako poslední naše 

národní hymna."551 

547 Fabiánová, Vlasta: Jsem to já?, Praha 1993, s. 133 
548 Vostrý, c.d., s. 202 
549 Rudolf Deyl zde mimo jiné řekl: "Zločinný atentát na pana zastupujícího 
říšského protektora měl jediný cíl: zničit vzájemnou důvěru mezi národem 
německým a českým ... " Mělo tak dojít k ohrožení kulturní vzájemnosti, třebaže 
byli čeští umělci vždy inspirováni německou kulturou. (České divadlo osvědčuje 
věrnost Říši, Divadlo, r. 1942, s. 84-87) 
550 Čechoslovák, Londýn 3.7.1942, roč. IV, č. 27, s. 2. Reakce na manifestaci v 
ND 26.6. 1942. 
551 tamtéž 
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K politickým účelům se nechal - ne poprvé a ne naposled -

zneužít i Zdeněk Štěpánek. Dne 18.6.1942 "četl na manifestační 

schůzi Národní rady české v Grégrově síni Obecního domu 

resoluci, současně vysílanou rozhlasem, kde byl chválen okupační 

režim a tupen president Beneš". 552 To, že se nechal Štěpánek takto 

"zneužít", nesvědčí o jeho morálních kvalitách. Jiří Weiss píše, že 

už na podzim 1938 pocítil bolest z toho, když "legionář a 

představitel hrdinských rolí Zdeněk Štěpánek vzal na sebe úkol číst 

v rozhlase kapitulaci po Mnichově". 553 

Popis celé události ale naznačuje, že byl Štěpánek 

k vystoupení nucen: "Na příkaz ředitelství Národního divadla 

dostavil se Štěpánek (18. června 1942) do bývalého 

protektorátního ministerstva školství a lidové osvěty. Tam mu býv. 

ministr Moravec nařídil, aby přednesl na schůzi české národní rady 

resoluci .... Po poradě s Dr. Borem, Fr. Gotzem a Dr. Šípem a na 

jejich naléhání vyhověl rozkazu Moravce a resoluci přečetl. Při 

zmíněné poradě bylo zejména uvažováno o tom, že za stanného 

práva Národní divadlo a jeho členstvo by bylo persekvováno, čímž 

by vznikla národnímu životu mnohem větší škoda než přečtením 

rezoluce, na jejíž vznik neměl obviněný nejmenšího vlivu. 

Resoluce ... byla dána obviněnému těsně před přečtením. Resoluce 

byla podepsána řadou kulturních institucí v čele s Českou národní 

radou, Národním divadlem, Klubem sólistů Národního divadla atd. 

.. . Disciplinární komise dospěla k přesvědčení, že obviněný byl 

donucen neodolatelným nátlakem přečíst resoluci, stejně jako byli 

donuceni zúčastniti se schůze zástupci Národního divadla, Klubu 

sólistu Národního divadla a resoluci podepsati."554 Svědkové Fr. 

Gotz a dr. R. Stránský potvrdili, že "obviněný byl donucen k 

přednesení projevu pohrůžkami Moravcovými, když nejprve 

552 AMV, ll 024 

553 Weiss, c.d., s. 40 
554 Vostrý, c.d., s. 20ln. Nález disciplinární komise Odborové rady divadelníků 
z 6.6.1946. 
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odmítl příkaz splniti."555 "Podle platného právního stavu měl právo 

býv. ministr Moravec nařizovati smluvnímu zaměstnanci 

Národního divadla a mohl proto naříditi obviněnému přednesení 

resoluce. Neuposlechnutí za stanného práva bylo by mělo 

nedozírné následky nejen pro obviněného, ale pro samotné 

Národní divadlo a jeho členstvo. I kdyby se bylo podařilo 

obviněnému nějakým způsobem vyhnouti přednesení resoluce, 

nebyl by tím zabránil jejímu přečtení, neboť byl by ji nucen 

přečísti jiný vynikající člen Národního divadla." 556 Disciplinární 

komise v nálezu z 6. června 1946 osvobodila Štěpánka od obvinění 

proti cti a vážnosti stavu hereckého. 26.2.194 7 bylo zastaveno i 

trestní stíhání podle malého dekretu. Štěpánek na rozdíl od dalších 

obviněných mezitím v poklidu filmoval, aniž byl vězněn. 557 

I když se dá předpokládat, že na Zdeňka Štěpánka jako na 

vynikajícího herce byl vyvíjen velký tlak, za celou dobu 

protektorátu se jedinkrát nepostavil na odpor a poslušně poslouchal 

příkazy, s kterými nemohl v nejmenším souhlasit. Budoucí národní 

umělec se v tomto ohledu jako hrdina neprojevil. Marie Burianová 

a Marie Přikrylová napsaly do Národního osvobození: "Čím 

významnější postavení kdo zaujímá, tím odpovědněji v něm má 

stát. A stát tak dlouho, důstojně a pevně, až přijde okamžik, kdy je 

nutno učinit jen to jediné gesto, které se pak nazve gesto statečné. 

A právě v takovém okamžiku Zdeněk Štěpánek zklamal a při své 

zkoušce propadl. "558 

555 AMP, fond 36, sign.361. Protokol o zastavení trestního stíhání Zdeňka 
Štěpánka z 26.2.194 7. 
556 Vostrý, c.d., s. 201n. Nález disciplinární komise Odborové rady divadelníků 
z 6.6.1946. 
557 tamtéž, s. 21 O 
558 Národní osvobození, 5.7.1946, s. I. K tíži bylo Štěpánkovi přičteno i to, že 
"účinkoval při ochotnickém provedení hry Nezbedný bakalář v Rakovníku ve 
prospěch něm. červeného kříže". (AMP 36-361) 
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Čeští umělci a fašistický tisk 

Popularitu herců spoluutvářel denní tisk i filmové magazíny. 

Jaroslav Marvan si pochvaloval, že se za války umístil "dobře v 

anketě filmových kritiků v žurnále Express. Tato anketa měla určit 

tři naše nejoblíbenější a nejlepší filmové herce a herečky. Moje 

jméno se tam vyskytovalo díky rolím z Karla a já a z Městečka na 

dlani nejčastěji."559 

Přinejmenším problematické Je ale psaní článků a 

poskytování rozhovorů listům fašistickým. Takové "nevinné" 

rozhovory poskytovali právě Jaroslav Marvan (ten nikoli jednou), 

Josef Kemr, Otomar Korbelář, Bedřich Veverka, Hana Vítová a 

mnozí další. Podle Justa ale nikdy Vlasta Burian. 560 V tom se mýlí. 

Vlajka přinesla přinejmenším jedno interview s Vlastou Burianem, 

v němž mimo jiné řekl o členovi této organizace: "Šlégl má 

podobnou povahu jako já, rozumíme si dobře spolu a shodnem se 

při každé příležitosti."561 

Burian byl vůbec ve Vlajce oblíben. O filmu Ulice zpívá 

jeden z redaktorů napsal: "Na Burianův film jsme právem zvědavi, 

neboť je nám známa Vlastova houževnatost a pečlivost při 

rozpracování každé role, k čemuž je třeba zdůrazniti, že narozdíl 

od většiny pražských divadelníků Burian nikdy nedal své divadlo 

do služeb politických."562 

Stejně dobře vycházeli s fašistickými listy ti, kteří v nich 

inzerovali. Šlo například o Divadlo Járy Kohouta, U Nováků Járy 

Beneše či Metropol L. D. Plevy. Tato divadla hrála i pro Německý 

červený kříž. 

559 Tvrzník, Jiří: Jaroslav Marvan vypravuje, Praha 1975, s. 164 
560 Just, c.d., s. 35 
561 Vlajka, r. IX, č.52, 22.8.1939, s. 6 
562 Vlajka, r. IX, č.40, 8.9.1039, s. 6 

200 



Jára Kohout si zde podával i písemné nabídky Divadla Járy 

Kohouta ku hraní pro wehrmacht. 563 Proto patřil ve Vlajce 

k jednomu z "chráněnců", jehož se neslušelo napadat. "Chudák 

Jára Kohout dostává nelichotivé dopisy z židovských a 

židozednářských kruhů. Ale přes veškeré sympatie, které cítíme k 

Járovi Kohoutovi, musíme na tomto místě napsat několik výtek a 

varovných slov na jeho adresu ... "564 

"Spolehlivým testem či spíše sondou do morálního stavu celé 

české 
565 kultury" označil Vladimír Just anketu proti 

(žido )bolševismu z počátku roku 1943. Arijský boj oslovil 

původně 1 00 českých kulturních pracovníků, aby se k otázce 

židobolševismu písemně vyjádřili. Odpovědělo jich přes urgence 

jen 34, z toho 18 tvůrčích pracovníků, většinou nikoli nejvyšších 

(až na výjimky) uměleckých kvalit. Anketa skončila až v květnu 

1943. Menšina odpověděla hned, několik umělců dostalo strach a 

po opakovaných žádostech odpověď do redakce poslalo, ale 

většina anketu ignorovala. Pro ty méně odvážné nebylo lehké v 

dobách strachu odmítnout. František Kožík se prý rozplakal, 

protože se bál, že by byli s manželkou ve společnosti znemožněni a 

že by ho to zničilo, za něco podobného dostal prý několik 

výhružných dopisů. 566 

Zatímco Vlastimil Rada odpověděl vyhýbavě a poukázal "na 

projev státního prezidenta a vlády v Lucerně 26.2., jehož jsem se 

jakožto předseda Výtvarného odboru za Uměleckou besedu 

zúčastnil", lektor Národního divadla Miloš Hlávka byl velice 

aktivistický a "chvěl se odporem". 567 I on patřil k těm, kteří se 

vydali za Pražského povstání "očistit na barikády" a zahynul tam. 

563 Just, c.d., s. 36 
564 Vlajka, r. IX, č.l3, 5.4.1941, s. 5 
565 Just, c.d., s. 69 
566 Arijský boj, r.4, č.l1, 13.3. 1943, s. I 
567 tamtéž 

201 



Spisovatel A. C. Nor napsal, že odpovědí je jeho "účast na 

manifestačních projevech českých kulturních pracovníků, na nichž 

promluvili pánové ministr E. Moravec, prof. Miloslav Hýsek, 

profesor F. Sekanina, direktor V. Talich a jiní. Pokládám za 

nevhodné, aby člověk tak nepatrné důležitosti, jako jsem já, 

dodával něco k výrokům mužů tak významných." 568 Skladatel 

Jaroslav Křička působil mnohem horlivěji: "Samozřejmě stojím za 

říšskou myšlénkou a za bojem Říše -jinak nemohl bych dnes státi 

v čele ústavu tak význačného jako je konzervatoř."569 

Skladatel filmové hudby Jára Beneš odpověděl obšírně: 

"Vážený pane šéfredaktore, na Vaši výzvu ohledně mého 

stanoviska k bolševismu, sděluji Vám, že jest a bylo toto vždy 

záporné, jak jinak ani nemůže u žádného kulturního pracovníka 

být. Skutečnosti, které v poslední době jasně ukázaly pravý obraz 

poměrů v Sovětském svazu daly mně s všemi, kteří sdíleli moje 

výše uvedené stanovisko, plně za pravdu. Tím došlo k objasnění v 

tomto směru i u těch, kteří dříve byli jiného názoru a docíleno 

jednotné evropské stanovisko myšlení a činu. Váš Jára Beneš."570 

Na anketní otázku odpověděl jediný herec - Jaroslav 

Marvan: "Vážený pane šéfredaktore, na Váš dotaz odpovídám, že 

jako člen Národního souručenství plně souhlasím s projevem p. 

státního presidenta Dr. Háchy, což dokládám osobní účastí na 

manifestačních projevech kulturních pracovníků, kde mluvili p.p. 

prof. univ. Hýsek, mistr R. Deyl, prof. Sekanina, dr. Talich a jiní. 

Domnívám se, že by bylo zbytečno, abych já dodával něco k 

výrokům tak výrazných osobností a mluvil o věcech, které jsou 

dnes každému samozřejmé. Jar. Marvan, divadelní a filmový 

herec, Praha-Střešovice. "571 

568 Arijský boj, r. 4, č.13, 27.3.1943, s.2 
569 Arijský boj, r. 4, č.16, 17 .4.1943, s.2 
570 Arijský boj, r. 4, č. 17, 24.4.1943, s.2 
571 tamtéž 
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Působení českých herců v německých filmech 

Samostatnou kapitolou je práce českých herců v německé 

kinematografii. Většinou šlo o role ve filmech realizovaných 

Pragfilmem, někdy o účinkování v některé z dalších německých 

společností. V německých filmech hráli například Nataša Gollová, 

Adina Mandlová, Zita Kabátová, Hana Vítová, Bedřich Veverka, 

Karel Hradilák či Vladimír Majer. O firmě Pragfilm je více 

v kapitole 5.8. 

Po okupaci museli skládat herci zkoušky z němčiny. "Byla to 

spíše formalita, chtěli, abychom si uvědomili, v jaké situaci se 

nalézáme a jaké jsou naše budoucí vyhlídky," píše Olga 

Scheinpflugová. 572 Bylo rozhodnuto, že se čeští herci musí zařadit 

do německého filmu a že změní svá jména. Adina Mandlová se 

"konkurzu" do německého filmu zúčastnila: "Vybrali nás asi deset, 

nevím už přesně koho, pamatuju si jenom, že jsem to byla já, 

Nataša, Štěpničková, Hanka Vítová, Zita Kabátová a několik 

mužských představitelů, prostě kdo uměl německy. Filmové 

zkoušky v německém jazyce režíroval Vávra a myslím, že 

kameramanem byl Roth. Nikdo z nás to nebral vážně a nijak jsme 

se o filmování v Říši nezajímali. Většinou jsme se narychlo naučili 

nějaký ten úryvek v němčině a odbyli jsme to jako něco, co se 

udělat muselo, jako nepříjemnou povinnost. ovšem až na slečnu 

Štěpničkovou, tu velkou vlastenku, ačkoliv ta se nakonec 

spoluprací s Němci nezkompromitovala. A proč? Protože se jim 

typem nehodila, ačkoliv při zkouškách se vší silou snažila 

vyniknout. ... Její test trval asi třikrát tak dlouho než kterýkoliv 

jiný, šli na to vědecky a velmi důkladně, ale bylo to houby platné. 

Pořád to byla Maryša, ne Líza, a pro tu v německém filmu nebylo 

místo. Nás ostatní, kteří jsme ty zkoušky vzali, jak se prý dnes říká, 

572 Scheinpflugová, Olga: Bylajsem na světě, Praha 1988, s. 312 
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žavesem, vybrali později pro různé role v německých filmech a po 

válce jsme to odnesli."573 

Otakar Vávra ale o ambicích Mandlové tvrdí něco jiného: 

"Jejím cílem bylo točit jako předtím Baarová v reichu, protože tam 

jsou daleko vyšší honoráře. Stále se o to pokoušela."574 

Stejně tak informace o snaze Jiřiny Štěpničkové točit 

v Německu není podle jejího životopisce Jindřicha Černého 

pravdivá. Štěpničková nebyla ochotna podpořit svou filmovou 

dráhu účinkováním v německém filmu. Tehdy si dokonce prý 

nechala operovat zdravý kotník, aby byla nemocná a nemohla 

filmovat. "Dokázala se vyhnout i spolupráci s režisérem Pabstem, 

který se rozhodl natočit film Slovanská rapsodie a hledal pro něj 

odpovídající - slovanské - typy hereček. Vybral si Jiřinu 

Štěpničkovou, Vlastu Matulovou a Marii Glázrovou. To byla 

chvíle, kdy opravdu šlo do tuhého, všem třem umělkyním se však 

podařilo odmítnout a nepodepsat smlouvu, i když se producenti 

Pragfilmu snažili, aby situace pro ně nebyla lehká ... " 575 Mandlová 

je podle něj nevěrohodná, protože Štěpničková, "kterou kdysi 

filmový kritik nazval českou Paulou Wessely, byla v podstatě 

nordický typ a jako statná modrooká blondýna byla pro německý 

film daleko vhodnější než celá Mandlová .... Kdyby herecká 

osobnost takové popularity nabídla spolupráci, Je zcela 

nemyslitelné, že by ji nepřijali."576 

Nataša Gollová v roce 1944 natočila svůj jediný německý 

film Vrať se ke mně zpět. I zde vystupovala pod jménem Ada Goll. 

"V pražských kinech je uváděn v původní versi nový film režiséra 

Hanse Paula z produkce Prag-filmu "Vrať se ke mně zpět", v němž 

si poprvé zahrála v německém filmu oblíbená česká divadelní 

herečka Nataša Gollová. Hraje tu mladé děvče, které na 

573 Mandlová, c.d., s. 93n 
574 v 

Zantovský, c.d., s. 30 
575 Černý, Jindřich: Jiřina Štěpničková, Praha 1999, s. 147 
576 tamtéž, s. 148 
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prázdninách v malebném korutanském letovisku nevědomky 

ohrozí manželské štěstí mladých manželů, s nimiž je náhoda svede 

dohromady ... "577 

Gollová po válce doznala, že na vyzvání německé filmové 

společnosti Pragfilm "uzavřela s ní smlouvu o svém účinkování v 

německých filmech a že skutečně natočila s touto firmou německý 

film: Vrať se ke mně zpět, v němž vystupovala pod jménem Ada 

Goll." 578 Hájila se tím, že k této smlouvě byla donucena a že 

"podobné spolupráci se nemohli vyhnouti ani jiní čeští filmoví 

pracovníci, takže nejde o nadprůměrný výkon. Svědci režisér 

Vávra a dr. Knap potvrdili tuto obhajobu v plném rozsahu, 

zejména uvedli, že obviněná úmyslně neobstála při zkoušce z 

němčiny, uzavření smlouvy se bránila a její herecký výkon v 

jediném německém filmu byl ve srovnání s ostatními jejími filmy 

podprůměrný. "579 

Stejně argumentovala i Zita Kabátová, která vystupovala 

v německém filmu pod jménem Maria von Buchlow. 

V odůvodnění zproštění jejího obvinění se píše, že odborná 

spolupráce s Němci je trestná jen tehdy, přesahovala-li meze 

průměrného nařízeného výkonu a "nelze ji proto spatřovati již v 

každé práci pro něm. zaměstnavatele". 580 Dále byla uznána její 

obhajoba, že "podlehla jistému nátlaku psychickému, která jest 

osvědčena svědkyní Vítovou, která potvrdila, že na české herce byl 

činěn přímý nátlak tím, že jim bylo vyhrožováno, že odmítnutí 

spolupráce na něm. filmech bude pokládáno za jednání říši 

nepřátelské a že proto z tohoto důvodu bylo u německého filmu 

zaměstnáno mnoho čes. herců a technického personálu. Uvedenou 

svědkyní bylo dále prokázáno, že krycí jména byla českým hercům 

577 Nataša Gollová v německém filmu, Kinorevue XI, č. 8, s.3 -obálka 
578 AMP, fond 36, sign. 07 284. Případ Nataša Gollová, s.41n, obvinění z 
24.5.1946. 
579 tamtéž 
580 AMP 36-575-1. Případ Zita Kabátová. Rozhodnutí odvolací komise ZNV 
v Praze z 11.11.1948 o zrušení původního trestního nálezu. 
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určována proti jejich vůli a že Vy jste zvolila jméno Marie z 

Buchlova, při čemž výrazu z Buchlova bylo užito nikoli jako 

predikátu, ale jako jméno označující původ ... "581 

Zajímavé je, že největší hvězda české kinematografie té doby 

Vlasta Burian nikdy v německém filmu v období okupace nehrál. 

Wilhelm Sohnel vypověděl, že se Buriana pokoušelo získat 

ministerstvo propagandy pro sehrání titulní role v německém 

filmu. Zástupce ministerstva si mu ale stěžoval, že Burian nehodlá 

spolupracovat. Nabízeli mu přitom 250 tisíc korun za film. 582 

O tom, jak se Burian spolupráci s německou kinematografií 

bránil pojednávám v kapitole o firmě Pragfilm. Vladimír Just 

napsal, že "kdyby byl jen trochu chtěl (respektive kdyby mu to jen 

trochu nevadilo), mohl už dávno v Říši točit jeden film za druhým. 

Vždyť německé verze jeho filmů slavily v uplynulém desetiletí 

někde až orgie úspěchu. Účinkování v německých filmech za války 

bylo hlavní příčinou častých návštěv německých kulturních 

přidělenců, referentů a ministerských radů u něho ve vile 

(nejčastěji sem chodili Willy Sohnel a Anton Zankel). Vlasta to 

vše vyřešil tím, že v barrandovských ateliérech úmyslně propadl 

při čistě formální zkoušce z němčiny - on, který před válkou 

natočil pět německy mluvených veseloher. Nic srovnatelného 

ovšem neuznali za vhodné udělat ani někteří jeho herečtí kolegové 

... , ani jeho režiséři." 583 Tím, že propadl u zkoušky z němčiny, 

Burian nic nevyřešil, protože dostával nabídky na filmování pro 

Pragfilm až do konce roku 1944.584 

Nejpopulárnější česká herečka Adina Mandlová pro Pragfilm 

nikdy nepracovala. Dostala ale nabídku od společnosti Terra Film 

točit německý film v Berlíně s Heinzem Rlihmannem. Ve svých 

pamětech tvrdí, že jí museli dlouho přemlouvat, což se vzhledem 

581 AMP 36-575-1. Případ Zita Kabátová. Rozhodnutí odvolací komise ZNV 
v Praze z 11.11.1948 o zrušení původního trestního nálezu. 
582 AMV 10441 
583 , d Just, c .. , s. 60 
584 Viz kapitolu 5.8. 
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kjejí ctižádostivosti nezdá pravděpodobné. "Nijak se mi do toho 

nechtělo, a dokonce jsem narychlo podepsala smlouvu s 

Lucernafilmem, abych mohla prokázat, že nejsem volná. Poslali za 

mnou do Prahy šéfa Terra Filmu Alfa Teichse ... ale odjel zpět s 

nepořízenou .... Do Prahy se vypravil Ríihmann osobně, získal mě 

svým neobyčejným šarmem a tím, že tvrdil, že film je naprosto 

nepolitická a neškodná veselohra a moji budoucnost v českých 

filmech neohrozí. Svolila jsem ke zkoušce, a pak se rozhodlo, že 

roli budu hrát. ... Přesto jsem měla Miloši Havlovi dost za zlé, že 

mě na poslední chvíli narychlo nějak nezaměstnal, abych měla 

výmluvu. Jenže v jeho roztočených filmech se žádná role nenašla, 

a tak jsem práci v Berlíně musela přijmout."585 I tvrzení o neochotě 

Miloše Havla se zdá pochybné. Podle všeho byl svolný vázat na 

práci ve své společnosti téměř jakéhokoliv filmaře. V komedii, 

kterou v Berlíně natočila, byla podle Otakara Vávry bezvýrazná. 586 

Zajímavé jsou zážitky z berlínských ateliérů. "Hned od 

začátku mě práce v Berlíně úplně znechutila. Především atmosféra 

v ateliéru byla jiná než u nás. Na všechno se šlo vědecky a ze 

všeho se dělal ohromný problém. Film byl veselohra, ale nikdo se 

nesmál ... Nikdo nepromluvil a nežertoval mezi záběry, disciplína 

jako na vojně a i Rtihmann, který byl v soukromém životě 

kouzelný člověk, se k nepoznání změnil, sotva překročil práh 

ateliéru."587 Svědčí to o preciznosti a o tom, jakou váhu přikládali 

Němci v té době filmu. Věděli, že i komedie se musí dělat naprosto 

vážně a profesionálně. 

I v Berlíně se stýkala s významnými kulturními a politickými 

činiteli. "Stejně jako vždycky v Praze, i v Berlíně jsem tedy hostila 

herce a režiséry. Chodili ke mně Hans Moser, Hans Albers, 

Rlihmann a režisér Liebenier (sic!) s Hildou Krahlovou, režisér 

Kautner se svou židovskou paní, kterou tím, že se s ní nerozvedl, 

585 Mandlová, c.d., s. 1 O 1 
586 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, s. 128. Film z roku 1942 se jmenoval 
leh vertraue dir meine Frau an. 
587 Mandlová, c.d., s. 103 
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zachránil stejně jako Moser a u nás Oldřich Nový před 

koncentrákem, aniž je pro jejich popularitu z veřejného života 

odstranili."588 Všichni podle ní tvrdili, že jsou sociální demokrati a 

že nikdy nebyli členy nacistických organizací. "Na veřejnosti 

museli ovšem zpívat jinou, aby si udrželi pozice a mohli pracovat 

ve filmu a v divadle."589 

Adina Mandlová byla jednou pozvána ke Goebbelsovi a 

stejně jako Lída Baarová napsala: "Jeho osobnost mě fascinovala 

... byl velmi impozantní zjev."590 

Fritz Hippler prý Mandlové řekl, že si musí změnit jméno, 

což odmítla. Byla pozvána ke Goebbelsovi a ten ji přemlouval. "0 

tom napsal Hippler ve svých pamětech a vyšlo to jako článek v 

Rheinische lllustrierte pod názvem Der Herr Minister erpresst 

Adina Mandlova." 591 Sdělil jí, že slovanská jména jsou v 

německém filmu nepřípustná a sliboval jí dráhu světové hvězdy. 

"A druhý den v ateliéru mě definitivně a bez mého svolení 

přejmenovali na Lil Adinu, to prý si doktor sám osobně pro mne 

vymyslel."592 

Podle Hipplera se měl Frank cítit velice dotčen, že v 

německém filmu má vystupovat Mandlová, protože je to pro 

německou kulturu ostuda. Měla to být podle něj "známá kurva a 

notorická šovinistka". Rozhodl se proto její německý film v 

Čechách zakázat a žádal, aby se tak stalo i v Říši. Goebbels jeho 

žádost nejprve zamítl, ale Frank neustoupil a Goebbels nakonec 

rozhodl, že se Mandlová nemá v německém filmu zaměstnávat a 

má si ponechat své staré jméno.593 

Toto je tvrzení Adiny Mandlové, které neJsem schopen 

doložit zjiného zdroje. Podobné údaje ve své práci pokud možno 

neuvádím. V tomto případě jsem učinil výjimku, protože popsaná 

588 tamtéž, s. I 05 
589 tamtéž 
590 tamtéž 
591 tamtéž, s. I 08 
592 Mandlová, c.d., s. ll O 
593 tamtéž 
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zkušenost Mandlové je v memoárové literatuře ojedinělá. Lze 

samozřejmě pochybovat o tom, že Goebbels zakázal další 

účinkování Mandlové v Německu, a stejně tak o tom, že to bylo na 

popud Franka. Příčinou mohl být stejně dobře herecký neúspěch 

Mandlové. Přesto je třeba vzít v úvahu i rozšířenou pověst o vztahu 

Mandlové a Franka, přičemž Mandlová nebyla určitě považována 

za mravopočestnou ženu. "Frank, jehož mi fáma neustále 

přisuzovala jako milence, mi de facto zničil nejdřív kariéru v 

německém filmu, a pak se dlouho stavěl i proti mému obsazování 

ve filmech českých. ... Frank byl vlastně můj velký nepřítel, 

ačkoliv mě vůbec neznal a až do roku 1943 jsme se nikdy 

nesetkali ... " 594 

Za pozornost stojí zmínka o změně jména, která se měla udát 

bez jejího svolení. Jak uvidíme, tvrdila to samé Lída Baarová, ale 

skutečnost byla jiná. 

Konfidenti a fašisté 

Jen několik málo herců spolupracovalo s okupační mocí jako 

konfidenti. Zpravodajské činnost je ale těžko prokazatelná. Podle 

některých svědeckých výpovědí měly sloužit jako informátorky 

především známé herečky, jež dodávaly zprávy z vyšších 

uměleckých a politických kruhů. Většinou se patrně jednalo o 

činnost nezáměrnou. 

Odbojový tisk útočil proti hercům sice vehementně, ale 

jeho informace byly podloženy pouze dohady. Například 

v ilegálním časopise ISNO vyšel článek Odhalujeme agenty 

Gestapa - První listina nebezpečných škůdců národa. "Fašisté 

nejsou jediní škůdci českého odboje proti německým okupantům. 

jsou i jiní, kteří vystupují méně otevřeně - a kteří jsou proto tím 

nebezpeční. Jsou to většinou lidé z tzv. lepší společnosti, kteří se 

zaprodali nepřátelům českého národa a za velmi vysoký žold 

vykonávají zrádcovské a denunciantské služby pro Gestapo. 

594 tamtéž, s. 112 
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Mnoho slušných českých lidí jim již padlo za oběť, a proto je 

budeme odhalovat jako lidi, kteří neujdou neúprosné spravedlnosti, 

až přijde jednou č e s k ý d e n. Jedna skupina těchto agentů 

Gestapa se nalézá v kruzích uměleckých - právě těch, kteří jsou v 

poslední době nejvíce postiženi neslýchaným pronásledováním 

české kultury, zákazem Libuše atd. Jiřina Štěpničková vstoupila do 

služeb Gestapa už za druhé republiky a vysloužila si za to v 

jednom německém listě titulu "die bekannte deutsch-bohmische 

Tragodin". Roland sleduje velmi pozorně, co mezi sebou vykládají 

členové Národního divadla stejně jako pánové Zvonimir Rogos a 

Saša Rašilov." 595 Tyto domněnky se podle všeho nezakládají na 

pravdě. Měly spíše upozornit na možnost, že se v těchto kruzích 

vyskytují konfidenti, a snad i varovat jmenované herce. 

Někteří konfidenti jmenovali ve svých výpovědích české 

herečky. Informátor Jaroslava Nachtmana Miroslav Hanuš se 

zmiňoval o bytě konfidentů, kde se předávaly zprávy gestapu. 

"Byli v tom lidé, o kterých bych to nikdy netušil jako Gollová a 

Sulanová. "596 

Josef Vondráček se zabýval vyhledáváním odbojářů a 

získáváním konfidentů mezi filmovými pracovníky. Osoby, které 

byly pověřeny zpravodajskými úkoly, se podle něj mezi sebou 

neznaly. Herečka Marcela Sedláčková měla od roku 1940 

spolupracovat s SD. Byla spojení se šéfem IV. oddělení úseku SD 

Martinem Wolfem a "vytvářela dle pokynů Wolfa společenské 

prostředí v salonech, kam byli zváni film pracovníci, hudebníci , 

výtvarníci plus konfidenti SD. Odtud byly podávány tzv. náladové 

zprávy směřující proti odboji .... Její význam není ve zpravodajské 

činnosti, ale význam spolčovacího ražení, kde pracovala 

systematicky dle potřeb SD."597 

595 ISNO, r. 1939, nesignováno. 
596 AMV, 325-104-2. Výpověď Miroslva Hanuše, s. 51, nedatováno. 
597 AMV, S-292-2. Výpověď Josefa Vondráčka z 21.5. 1952. 
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Mandlová podle Vondráčka sloužila jako zpravodajka pro již 

zmíněného dr. Oehmkeho. Zajímavá je úloha, kterou měla SD 

přičítat Nataše Gollové: "SD využívala popularity Nataši Gollové 

mezi českým obecenstvem k udržování tzv. klidné nálady, ať již 

prostřednictvím filmu, anebo divadla, kde jí byly přidělovány 

hlavní role." 598 Zita Kabátová měla působit jako "společenská 

volavka v různých salonech" a "na přání dr. Koeniga-Kliera měla 

pátrat po odbojových pracovnících v řadách herců". 599 Podle 

Vondráčka to byla jedna z nejagilnějších konfidentek. Jako další 

významnou konfidentku uvedl Vondráček filmovou herečku 

Zdenku Lipanskou. 

Tyto údaje musíme brát s rezervou. Přesto je pravděpodobné, 

že SD využívala herečky jako zpravodajky i jako "společenské 

volavky". 

Několik herců se hlásilo nepokrytě k fašismu. O Čeňkovi 

Šléglovi se zmíním v kapitole o režisérech. Svatopluk Beneš 

vzpomíná, že "dva kolegové agitovali pro vstup do Strany 

zelených křížů (náhrady zprofanované Vlajky)". 600 Podle něj do 

strany vstoupili Růžena Šlemrová a Bedřich Veverka. Bedřich 

Veverka se účastnil na natáčení německých filmů jako Fritz 

Waldorff. Byl členem Vlajky a stýkal se přátelsky s K. H. 

Frankem. 601 Karel Hradilák působil v německých filmech jako 

Karl Stockmar a byl obviněn z "udavačství s těžkými následky".602 

I Vladimír Majer vstoupil do sdružení Zelených hákových křížů a 

agitoval mezi členy Městských divadel. 603 

František Kostka, člen divadla Vlasty Buriana se stal členem 

Vlajky. K podepsání přihlášky byl prý přemluven Čeňkem 

Šléglem, na němž byl existenčně závislý, "aniž mu byl znám účel a 

598 tamtéž 
599 tamtéž 
600 Beneš, Svatopluk: Být Hercem, Praha 1992, s. 62 

601 AMV 11024 
602 tamtéŽ 
603 tamtéž 
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cíl tohoto sdružení."604 Jak je vidět, nepatřili mezi fašisty - snad 

kromě Šlégla- významní čeští herci. 

Účast českých herců na německé propagandě 

Smutnou kapitolou bylo účinkování některých herců 

v propagandistických pořadech v rozhlase. Tyto pořady byly 

namířeny především proti exilové vládě. Vystupovali v nich Jára 

Kohout, Jindřich Plachta, Fanda Mrázek, Karel Postránecký, Hana 

a Betty Tolarovy. V listopadu 1941 napsala Vlajka, že se zatím 

dobrovolně přihlásili tři herci, kteří účinkují ve skvělých 

politických skečích v rozhlase - Čeněk Šlégl, Karel Postránecký a 

J. Miškovský. 605 

V jednom skeči vystoupil i Vlasta Burian. Parodoval Jana 

Masaryka, který zde byl představen jako opilec unesený gangstery, 

útočil na zahraniční odboj i na Židy.606 Obsah scénky byl morálně 

ubohý a hrubě antisemitský. Celou událost náležitě 

zpopularizovaly fašistické listy. Vlajka otiskla článek Vlasta 

Burian promluvil k národům: "Bylo to sice jen k národům 

židovským na panamerickém kongresu, kde se sešli ze všech států 

světa uprchlí Židé, kšeftující ve všech jazycích, ale přesto to byla 

událost prvého řádu ... "607 

Arijský boj napsal, že ,je velmi vhodné, když do proudu 

nové orientace českého národa zapnou se nejen politické síly, ale i 

kulturní a umělečtí pracovníci. Tím se nejlépe prokáže, že za 

novou orientací stojí všechny složky národa. Emigrantská 

propaganda snaží se totiž namluvit českému lidu, že za novým 

pořádkem stojí jen několik novinářů - zrádců. A zatím vidíme, 

kterak i umělci rázu Buriana dávají své vzácné umělecké 

schopnosti k dispozici, když jde o propagaci nového pořádku u 

604 AMV, 11024. Výpověď Františka Kostky z 31.7. 1945. 
605 Just, c.d., s. 77 
606 Just, c.d., s. 55 
607 Vlajka, 7 .12.1941. Citováno podle Just, c.d., s. 62. 
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nás. To by mělo znamenat pro londýnské emigranty varovné 

memento. Vždyť přece nemohou V. Buriana označit za "vlajkaře" 

nebo za zaprodance a tím odklidit z povrchu zemského fakt, že král 

komiků parodoval před velkou obcí rozhlasovou operetního 

"ministra" Masaryka. V. Burian si politiky nikdy nevšímal. A 

jestliže i on - nepolitický člověk - přidává své polínko na hranici, 

která má osvětlit londýnské kejklíře, pak to znamená, že pánové 

Beneš et consorti to nadobro v českém národě prohráli. "608 

Burianovo vystoupení vyvolalo negativní reakce mezi 

českými emigranty. Werich a Voskovcem ho napadli ve své Černé 

čtvrthodince 23.7.194 2. 609 

Burian byl pro toto účinkování podle vyjádření 

československého rozhlasu z 8.1 O. 1945 přidělen příkazem a podle 

některých svědků skeč zřetelně odbyl. To nic nemění na 

skutečnosti, že jeho účinkování nelze označit jinak než jako 

jednoznačnou nemorálnost a výrazný projev kolaborace. Jiří Weil 

po válce napsal, že "výkon obviněného byl normální a nijak se po 

stránce herecké nelišil od jeho výkonu na divadle ... "610 Burian sice 

účinkoval v jediném skeči, ten byl ale mnohokrát opakován. 

Přímo propagandistické filmy se v české kinematografii 

nevyskytovaly, stejně tak Pragfilm žádný takový snímek nevyrobil. 

Výjimkou je účinkování Vladimíra Majera v propagandistickém 

filmu GPU. Ten "dle vlastní protokolární výpovědi přiznal sehrání 

role policejního komisaře v německém tendenčním filmu 

608 Arijský boj, 13.12.1941. Citováno podle Just, c.d., s. 63 

609 "A teď se prohlásil za Němce. -Ten je teď Naci a poslouchá Vůdce. -My 
jsme si zjistili, že ses přidal k fašistům a českým Quislingům.- A jestlipak jsi už 
dostal gestapáckou uniformu? -Ty už nebudeš moci jít bez hanby pražskou 
ulicí. - Tak dobrou noc, Vlasto, pozdravuj Šlégla, Ference, Mrázka a Kohouta, 
až budete mít v rádiu Rudou nemoc, my si vás poslechneme." V+W přidali i 
básničku: "Byl fotbalista I Sparťan, Slávista I Potom tenista I Dnes je nacista". 
(Just, c.d., s. 64nn) 

610 Weil, Jiří: Vlasta Burian, Kulturní politika, č.40, 19.7.1946, s. I 
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G.P. U."611 Majer "dále přiznal, že dobrovolně podepsal přihlášku 

do organizace Zaleného hákového kříže a že pro stranu agitoval, 

což bylo prokázáno svědeckými výpověd'mi Fr. Salzra". 612 

Majerovi byla uložena veřejná důtka a trest vězení po dobu tří 

měsíců. 613 

Kolaborace českých a rakouských filmových tvůrců 

Symbolem kolaborace s nacistickým režimem se stala filmová 

herečka Lída Baarová. Od roku 1934, kdy získala roli ve filmu 

Baracola,614 natáčela pro německou Ufu, přičemž měla možnost 

hrát ve dvou českých filmech ročně. Jako hvězda první velikosti se 

účastnila mnoha akcí, na nichž se setkávala s významnými 

nacistickými politiky. S ministrem Goebbelsem udržovala v letech 

1936-1938 milostný poměr615 . "Žij divoce a užívej si!" zaapsal si 

ministr Joseph Goebbels, kterému evidentně klepy o jeho 

záletnictví s krásnými ženami lichotiy, v září 1936 do svého 

deníku někoolik týdnů poté, kdy se poprvé setkal s Lídou 

Baarovou. Pak ji neustále zahrnoval pozvánkami na nejrůznější 

akce, jichž se účastnil. Přímo o Baarové se v denících nikdy 

nezmiňuje, ale když se s ní setkal na sjazdu v Norimberku, kde měl 

plamenný projev a kam Baarovou pozval, zapsal si: "Stal se 

611 AMP, fond 36, sign. 591. Rozsudek v případu Vladimír Majer z 3.6.1946. 
612 tamtéž 
613 tamtéž 

614 Kromě Barcaroly to byla například Stunde der Versuchung, Fledermaus, 
Einer zuviel an Bord, Patrioten nebo Preussische Liebesgeschichten. Točila 
s takovými režiséry jako Gerhard Lamprecht, Georg Jacoby, Paul Martin či Paul 
Wagener. Už ve 30. letech byly v českém tisku výhrady proti jejímu účinkování 
v německém filmu. (Merhaut, Václav: Povídání s paní Baarovou, Záběr, 
4.10.1990, s. 8) 
615 Machalická, Jana: Lída Baarová:filmová hvězda předválečného Berlína, 
Lidové noviny, 7.9. 1999, s.14. Baarová se snažila své počínání ve třicátých 
letech nevěrohodně bagatelizovat: Goebbels "využil každé příležitosti, aby se mi 
dvořil a já jsem nejen podlehla, ale dokonce se do něj zamilovala. Pořád jsem si 
tehdy myslela, že jeho strana jsou národní socialisti, něco jako strana ministra 
Beneše v Praze." Ani o Židech prý nevěděla vůbec nic. (Nussberger, Jiří: Lída 
Baarová, Mladý svět 17, 1990, s. 5n) 
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zázrak." Hned nato se za herečkou rozjel do Františkových lázní, 

kde Baarová trávila dovolenou s matkou. Od té doby se rozvunul 

více méně platonický vztah, který Baarová později komentovala: 

"On mě miloval tak hluboce, že jsem se zamilovala do samotné 

jeho lásky."616 

Nebylo to bez významu neJen kvůli antipatiím, které tím 

vzbuzovala mezi českou veřejností, ale po svém návratu do 

protektorátu se jako osoba spjatá s nejvyššími místy stala středem 

pozornosti německých protektorátních činitelů. Jejího vztahu chtěli 

využít i představitelé agrární strany, kteří ji navštívili v létě roku 

1938. Jednalo se o agrárníky Žilku a Zadáka. Z pověření předsedy 

Republikánské strany Berana ji žádali o zprostředkování styků s 

Goebbelsem, s nímž chtěli projednat "důležité politické věci". 

Baarová na ministerstvu propagandy zařídila, aby byli přijati 

státním sekretářem Hankem. Za zprostředkování tohoto styku jí 

pak Žilka a Zadák zaslali děkovný dopis.617 

Baarová tvrdí, že netušila, že by se styky s nejvyššími 

nacistickými představiteli dopouštěla něčeho špatného (sešla se 

několikrát i s Adolfem Hitlerem). "Byla jsem cizinkou ... tak jsem 

si nedovedla učinit o celém nacistickém hnutí přesný názor, byla 

jsem politicky nevzdělaná ... nevystoupily ještě zřetelně tendence k 

světovládě a kruté nacistické způsoby. "618 

Lídu Baarovou v tomto ohledu bránil i Otakar Vávra, režisér 

jejích nejvýznamnějších českých filmů: "Viděla svou uměleckou 

kariéru v Německé říši, ale to trvalé, čeho dosáhla, bylo u nás, v 

českém filmu. Byla prototypem slovanské ženské krásy a to jí 

usnadnilo ... úspěch. Ale jakmile se dostala do berlínského 

filmového prostředí, mezi slavné herce a šéfy nacistického státu, 

ztratila hlavu, nedokázala se orientovat, zapomněla na mravní řád, 

ve kterém byla vychována, a pro Čechy se stala nacistickou 

616 Irving, David: Goebbels, Praha 1998, s. 311-313 
617 AMV, Z-10-18 
618 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 42 
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kolaborantkou o to víc, oč jí před tím měli lidé raději."619 Zajímavé 

je, že Baarová v době svého pobytu v Německu napřijala velice 

lákavou nabídku Hollywoodu. 620 

Baarová si ve svých pamětech posteskla: "Když já nedovedu 

nic odmítnout. ... Chtěla jsem být v očích všech spolehlivá a 

ochotná ke spolupráci."621 To se projevilo i v době války, kterou 

prožila v protektorátu a i Itálii. 

Na příkaz Hitlera, jenž odmítl tolerovat Goebbelsovu nevěru, 

bylo roku 1938 účinkování Baarové v říši zakázáno. Dostavil se k 

ní policejní prezident von Helldorf a sdělil jí, že se jí ihned 

zakazuje vystupovat na veřejnosti, tedy ve filmu i na divadle, a 

rovněž se jí zapovídá zúčastnit se veřejného života.622 

Lída Baarová v listopadu 1938 opustila Berlín a odjela do 

Prahy. Zde byla veřejně bojkotována tiskem i českými filmovými i 

divadelními kruhy. 623 

Odjezd z říše při ni znamenal velké zklamání. Podobné zažila 

i v Praze, kde se jí řada umělců vyhýbala. "Morální profil Lídy 

Baarové poškodil především její osobní vztah ke Goebbelsovi, s 

nímž se nijak netajila .... Nemohla se smířit se svým pádem z 

hvězdného nebe."624 

Baarová neviděla na svém německém účinkování mc 

špatného: "To byla doba, kdy to nebylo ještě kolaborací, to byl 

tehdy přirozený vývoj věcí, UF A měla u nás filiálku, to se ještě 

nemluvilo o válce, naopak, politikové se snažili navázat přátelské 

styky se sousedy ... ty společenské záležitosti, to byla povrchní 

formalita, to byla nutnost, které se každý musel podvolit. Stýkala 

619 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 114 
620 tamtéž s. 85 
621 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 79 
622 tamtéž, s. 92 
623 AMV Z-10-181 
624 Beneš', Svatopluk: Být hercem, Praha 1992, s. 69 
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JSem se s těmi, kteří nacismus nenáviděli, s Rlihmannem, s 

Albersem a jinými. "625 

V Praze se jí ujal Miloš Havel a angažoval ji do několika 

svých filmů. "Já pro něj byla Ta herečka, která mu v jeho filmech 

přinášela obrovské zisky, a on byl vlastně můj zaměstnavatel - a 

přesto jsme měli krásný přátelský vztah. "626 

O Lídu Baarovou se ihned po okupaci začal zajímat i český 

odboj. Do Londýna nepřetržitě docházely informace o jejích 

aktivitách. "Přijela do Prahy úplně bez prostředků a narychlo již 

před vánocemi. Vypravuje o posledních událostech toto: Goebbels 

se chtěl nechat rozvést, ale Hitler mu nakázal , apeluje na jeho čest 

Němce a ministra , aby to nedělal. Jinak mu pohrozil degradací. 

Pod nátlakem musel povolit a řekl, že teprve v těch kritických 

dnech poznal, co je to za lumpárnu kolem něho, kdo ho všechno 

opustil a zradil a přál mu jeho pád. Že nešlo o Lídu, ale okolí to 

využilo, aby se ho zbavilo. S ní směl promluvit jen jednou 

telefonem, v přítomnosti Goringa. Lída stále čekala a nechtěla 

opustit Berlín, až byla vykázána. Gestapo ji několikráte vyslýchalo 

a dávalo jí za vinu, že pašovala do ČSR valuty bez povolení a že 

vynášela různým lidem věci, které se důvěrně od Goebbelse 

dozvěděla. Nyní je úplně na mizině, v Praze nemůže sehnat 

angažmá, Ufa ji ignoruje a německé noviny, které přinesly před 14 

dny její fotografii, byly zabaveny. Je ve svízelné situaci a zdá se, 

že klesne zase v Praze hodně hluboko morálně."627 

Baarová podle všeho neoplývala velkým intelektem, čímž po 

válce argumentovali její obhájci, ale svými výroky po příjezdu z 

Berlína dokázala popudit řadu kolegů. "Tehdy začínala jakoby 

zapomínat česky. Dodnes si pamatuju její větu během jakéhosi 

fotbalového zápasu, když zrovna jeden hráč fotbalu vystřelil: Ach, 

625 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s.173 
626 Vojíř, Pavel: Útěky a návraty, Reflex, 16.9. 1991, s. 18-22 
627 VHA, 37-91-1. Zprávy z Protektorátu, s. 62, 14. a 15. 3. 39- vnitropolitická 
situace. 
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Gottes willen, teď mohli dát...wie sagt man das nur tschechisch

gól? Baarová prostě nebyla žádný intelekt a my si z ní dělali 

legraci," vzpomíná Ljuba Hermanová.628 Podobný zážitek má i Jiří 

Weiss: "V těchto posledních týdnech před nacistickou okupací 

pronesla česká kinohvězda Lída Baarová, bývalá milenka ministra 

Goebbelse, proslavenou větu ... , že se cítí do té míry Němkou, že i 

1 ' v k "629 ve snu m uv1 nemec y. 

Baarovou se pokusil získat pro spolupráci Paul Thťimmel, 

agent abwehru, který zároveň pracoval od roku 1936 pro 

československou výzvědnou službu.630 Odhaloval německé agenty 

v Československu a dodával informace o německých 

zpravodajských službách, gestapu a wehrmachtu. Původně byl 

civilním zaměstnancem říšského vojska v Drážďanech, kde působil 

v oddělení Radio-Funk-Photo oficiálně jako kreslič. Potřeboval 

splatit dluhy a za své informace si nechával platit vysoké částky. 

Dodal zprávy o zamýšleném obsazení pohraničí německými 

vojsky v květnu 1938, předpověděl okupaci Československa i to, 

že se jí zúčastní německá armáda, nejen policie a jednotky SS. Měl 

bezprostřední vztah k odboji, nezaměřoval se jen na čistě 

zpravodajskou činnost (snažil se například varovat Schmoranze 

před zatčením). Dodal zprávy o přepadení Polska, informace o 

napadení Holandska, o přepadení Anglie a o Hitlerových plánech 

na dosazení Edvarda VIII. či podrobné informace o plánu 

Barbarossa. Po příchodu do protektorátu se Thťimmel v novém 

působišti rychle aklimatizoval a už v létě 1939 měl v protektorátě 

řadu dobrých známých. Patři Ia k nim i Lída Baarová, s níž ho 

seznámil bývalý diplomat František Žlábek. Baarová Thťimmela 

628 Hermanová, Ljuba: Nikdo mi nic z:1 darmo nedal, in: Hulec, Vladimír: Skoč 
do propasti, Praha 2000, s.29 
629 Weiss, Jiří: Bílý mercedes, Praha 1995, s. 40 
630 Paul Thi.immel, narozený roku 19,: :. působil v německé zpravodajské službě 
od roku 1928, s manželkou Elzou pf, ~val od roku 1939 v Praze jako Dr. Pavel 
Steinberg (Amort, Čestmír- Jedličb. LM.: Tajemství vyzvědače A-54, Praha 
1964, s. 63nn). 
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zase seznámila s Milošem llavlem, za něhož několikrát 

intervenoval u německých úLtdú a získal si jeho plnou důvěru. 

Stýkali se podle všeho velice (:c;slo ve Filmklubu. "Museli se dobře 

znát, protože pokaždé říkal, že má schůzku s Milošem," vzpomíná 

tehdejší Thťimmelova dobrá phtclkyně Libuše Hříbalová. 631 

Podle Čestmíra Amorta I hťimmel spolupracoval s českým 

odbojem a pomáhal napříklacl kapitánu Morávkovi. Vystupoval 

pod různými jmény jako V oral r:ranta, Paul Hans Steinberg, René 

či Paul Holm. Pro českoslow:1skou zpravodajskou službu to byl 

agent A-54. Od října 1941 1 nt bylo gestapo na stopě. Kjeho 

zatčení došlo 20. března 1942. Na konci dubna 1945 byl zastřelen 

T ' ~ 632 v erezme. 

Jednou z důležitých ;.práv bylo oznámení plánů o 

napadení Švýcarska, které I litler nakonec odložil. Jako René 

informoval v říjnu 1941 o plú:tc:ch Horsta Bohmeho na postup ve 

Švýcarsku. 633 Horst Bohme n~(·! na příkaz Heydricha vypracovat 

plány, které se měly provést ilincd po obsazení Švýcarska. Zde měl 

Bohme vykonávat funkci říšského komisaře. "Koncem října 1941 

se A-54 ozval znovu. Tentokt·út prostřednictvím tajné vysílačky 

SPART A II, kterou dom:tc í odbojové ústředí udržovalo 

radiotelegrafický styk s Lotlcl)·nem. Oznámil, že Heydrich a 

Himmler schválili Bohmův ll:l\rh v plném rozsahu a souhlasili, 

aby Bohme vykonával ve Šv)carsku funkci říšského komisaře. V 

závěru zprávy uvedl, že tentu fakt mu také potvrdila jedna z 

českých hereček, která jej v; l\ ěděla přímo od Bohma. Byla to 

známá filmová herečka Lída I Lt:trová, s Bohmem se dobře znala a 

zjištěné údaje sdělovala · doktu t u Holmovi '. "634 

631 Kokoška, J.- Kokoška, S.: Spor u d:ccnta A-54, Praha 1994, s. 149 

632 Amort, Čestmír- Jedlička, I.M.: l.1jcmství vyzvědače A-54, Praha 1964, s. 
62-116 

633 Amort, Čestmír- Jedlička, I.M.: I .1jcmství vyzvědače A-54, Praha 1964, s. 
94n 

634 tamtéž, s. 97 
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Baarová ve svých pamětL·ch píše: "Byla jsem ráda, že Němci 

neprojevili o film zatím žádn) ;:jjem a že jsem se s nimi nemusela 

stýkat - až na jednu výjimku a k té mne přivedl Miloš Havel. 

Jednou mi představil svého dobrého známého doktora Holma, 

obchodníka se starožitnostmi ... začal se vyptávat na berlínské 

události." 635 Havel pomáhal lloltnovi finančně a ten mu oplácel 

několika intervencemi ve prospěch zatčených či ohledně prodeje 

barrandovských ateliérů. 636 

Ve zprávě vojenské zprd vodajské služby v Praze se naopak 

praví, že se Thlimmel prostkdnictvím rady Žlábka seznámil s 

Baarovou v létě 1939. "Prostkdnictvím Baarové se pak seznámil 

Thlimmel s Havlem ... Baarovú je milenkou Thlimmela (prakticky : 

v bytě celou noc, Thlimmel je /cnat)."637 

Baarová píše, že byla s J'hlimmelem ve styku nepřetržitě. 

Měl ji údajně chránit před gestapem, které ji sledovalo. 

Telefonicky ho informovala o svém pohybu a měla mu zavolat 

vždy, když se jí zdálo něco podo.řelé. Například cestou do Písku ji 

v sledovalo auto, zavolala l-11dmovi, ten přijel a doprovodil ji. 

Holmovo číslo takto použila nC·kolikrát.638 

Baarová vylíčila i své J'rvní setkání s Horstem Bohmem: 

"Bohme chodil k Havlovi, mC·la jsem pocit, že Bohme má určitý 

úkol, že má mě sledovat, ponC'\ adž jako muž o mě zájem neměl a 

přesto se snažil se mnou sblí/it. Telefonoval mi a zval mne na 

schůzky. Nikdy jsem s ním nL·mluvila o politice a nikdy jsem mu 

nedávala informace o nikom. "1
' ;'

1 

Podle všeho ji chtěl ThCtmmel využít jako informátorku. 

"Vícekrát mě pozval na nějakou takovou příležitost jistý Bohm, 

který měl nějakou funkci \ bezpečnostní službě. V Havlově 

635 Baarová, Lída: Života sladké hot·k"oti, Praha 1991, s. 101 
636 viz kapitolu Miloš Havel 

637 SÚA, k. 120, fasc. 2-11-23a. VojLIIská zpravodajská služba v Praze- situační 
zpráva. 
638 Baarová, Lída: Života sladké hořku~ti, Praha 1991, s. 102 

639 AMV, 11206. Výslech Baarové z I f\.10.1945. 
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přítomnosti jsem si na to jed110u stěžovala dr.Holmovi." Ten jí 

řekl, že "není správné pořád odmítat. Mohlo by to být zajímavé .... 

Chtěla jsem se zavděčit a příštč, když mě Bohm pozval, přijala 

jsem .... Snažila jsem se zapanLllovat, o čem byla řeč, a druhý den 

jsem všechno vypověděla Hulmovi. - To je málo, řekl mi.

Pokračujte. Zkuste se zeptaL jaká ho čeká budoucnost." 640 

Nejednalo se o Bohma, ale prúvě o zmíněného Horsta Bohmeho. 

"S tím jistě souviselo, že mě asi týden po tom odvezl do jedné 

budovy na dejvickém kulakm náměstí ... představit jednomu 

významnému generálovi. V ro;.súhlé, bohatě zařízené kanceláři mě 

přivedl k důstojníkovi, jehu/. mi představil jako admirála 

Canarise ... Slyším, že jste s d\1ktorem Holmem dobrá přítelkyně. 

Jsem rád, že jsme našli mezi českými herečkami ženu, která má 

pro nás porozumění, začal nemcitě.Vyptával se mne na rodiče, na 

mé povolání, na některé udál\ sti v Berlíně a také na poměry v 

českém filmu. Ho lm mě však pro toto setkání málo připravil. ... 

Neprojevila jsem se jako bystr<t žena ... tvrdila jsem, že politice 

nerozumím a že jsem vlastnl.· uzavřená ve skleněné věži svého 

umění. Canarisovy otázky byl: stále kratší a stručnější, nakonec se 

vlídně se mnou rozloučil <J propustil mě ... " Holm byl prý 

nespokojený a řekl jí, že se __ do toho Bohma už nutit nemusí. 

Každý se nehodí pro všechno:·"~ 1 

Baarová byla pro své akt i\ i ty celkem právem podezírána za 

spolupráce s abwehrem. "Nl.·mci mne podezírali, že pracuji 

zpravodajsky pro Londýn, C\·ši. i když ne všichni, mne zase 

obviňovali, že se paktuji s nacisty. Já neměla o nějaké 

zpravodajské činnosti ani potuchy, já prostě chtěla jen hrát, a byla 

jsem příliš zahleděná do sebe, což se mi později stalo osudným."642 

640 Baarová, Lída: Života sladké hořku;.ti, Praha 1991, s. 138 
641 Baarová, Lída: Života sladké hořk(1;.ti, Praha 1991, s. 139 

642 Motl, Stanislav: Ohlédnutí s trpkou pf·íchutí, Svět v obrazech, č.40, roč. 1990, 
s.15 
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Její tlumočník v Itálii Svatopluk Ježek k tomu podotkl, že 

měla mezi umělci - kolaboranty výjimečné postavení. "Nemyslím 

však, že jí Němci svěřovali nějaká zvláštní poslání nebo úkoly."643 

Naopak Kurt Bedřich Obcrhauser, vrchní kriminální tajemník 

gestapa v Praze v souvislosti SL' styky Holma s Baarovou sdělil, že 

Baarová "se vyjádřila, že pracuje pro AST". 644 

Walter Jacobi, vedoucí SD - Leitabschnitt Praha, něco 

takového popřel: "Baarová b) la za okupace filmovým osobním 

problémem 1. řádu." .. . V rocť 1940 nebo počátkem 1941 stala 

se ... předmětem sporu dvou b)/valých protektorátních ministrů, 

kteří s ní udržovali společenské styky ... byli to bývalí ministři 

Bubna-Litic a Kratochvíl. Od té doby se začala SD o Baarovou 

zajímat, také proto, že BohmL' vypověděl, že strávil jeden večer 

s Baarovou. . . . Velmi často navštěvovala Film-Club v Praze a 

vešla ve styk s Drem Teunerem. Se SD neměla styky- její akt byl 

PA (Persona! Akt) ne PV (Personal Akt eines Vertrauensmannes) -

osobní spis důvěrníka. "645 

Zajímavá je i zpráva českého odbojáře z roku 1942. "Největší 

konfident ASTu byl Thummel. V Praze obcoval Thummel téměř 

výhradně v českých kruzích, w::,koliv česky neuměl, a to obzvláště 

v kruzích průmyslových a umťleckých .... V této souvislosti je 

nutno se zmínit i o filmové herečce Lídě Baarové-Babkové, se 

kterou se Thummel intimně st)'kal. Je naprosto jasné, že Baarová 

měla důvěrné styky i s lidmi 1 /\STu. Nelze říci, že pro ně přímo 

pracovala, či zda styky s nimi byly projevy pouze přátelské. 

Mnoho známostí se datovalo 1 dob jejího poměru s Goebbelsem, 

dokud byla v Berlíně. Na žádost mého spolupracovníka z odboje, 

kterému jsem byl podřízen dr, Strnada Karla, navázal jsem v roce 

1941 styk s Lídou Baarovou, O totéž se pokoušel přede mnou 

policejní lékař Muller přes řL'ditele a herce Nového. Muller byl 

643 VHA, 20-29-30, Zpráva pro MZV v Londýně z 27 .2,1945 sepsaná 
Svatoplukem Ježkem v Římě 5, ll. Jln.J. 
644 AMV 11206 
645 tamtéŽ 
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agent Secret Service. ZtroskotaL protože Baarová viděla, že Muller 

chce ji využít pro ilegalitu. Použil jsem jiné metody a získal 

informace, které svědčily o jejím dobrém napojení na SD i ASt 

(Befehlshaber Bohrne). Lída Baarová neprojevovala zvláštní zájem 

o český odboj, když byly činěny narážky. Nezdá se, že by aktivně 

pracovala. "646 

Podle těchto údajů nebyla Baarová přímo konfidentkou, 

přesto se nechala využívat jako informátorka přinejmenším 

v případě Paula Thummela. 

Lída Baarová se evide11tně styku s okupanty nevyhýbala. 

Nešlo jí o nic jiného, než o uměleckou kariéru, která byla na 

vrcholu přerušena. Sama tvrdí. že styk s Němci omezila na 

minimum. "Tu a tam jsme jako účinkující v některém filmu byli 

nuceni přijmout pozvání na nčjakou oslavnou večeři nebo na čaj. 

Pokud jsem mohla, odmítala jsem to a omlouvala jsem se 

všemožným způsobem, protože jsem měla odstrašující příklad z 

Berlína, někdy to však nebylo možné a sám Havel mě měl k tomu, 

abych se z umělecké společnosti nevylučovala, že bych tím věc 

českého filmu poškodila."647 

Přesto udržovala milostn(· styky s Herrmannem Glessgenem, 

Paulem Thlimmelem či Jaroslavem Kratochvílem. "Její bývalou 

popularitu si nemohla však ji/ získat přes její nejlepší herecké 

výkony neb se i v Praze pohybovala jen v německé společnosti a 

v kruzích Německu přátelsky zaměřených. "648 

Nejvíce jí záleželo na účinkování v dalších filmech. 

Navštívila kvůli tomu i K. H. Franka. V dopise z 6.6.1944 K. H. 

Frank citoval dopis říšského 'edoucího Bormana, zaslaný dne 

23.11.1941 Goebbelsovi na zúk I adě kterého Baarová po přímluvě 

646 SÚA, 1-49/26, k. 182. Stanoviska dr. Beneše a stanoviska k němu v 
zahraničním odboji- zpravodaj:odboj~ír· 
647 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 138 

648 Amv, Z-10 -181 
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Heydricha směla vystupovat ve filmech natáčených německou 

filmovou společností v Praze. Rovněž ve filmech německo-italské 

produkce. "Kromě toho se Fnmk současně odvolával na rozmluvu 

s dr. Goebbelsem, kterou s ním měl dne 23. listopadu 1941 ohledně 

Baarové. Při této rozmluvě Goebbels Frankovi potvrdil, že 

Baarová může nadále vystupo\ at v německých filmech, avšak obě 

tato rozhodnutí zůstala u vech )ucího oddělení Filmu při říšském 

ministerstvu propagandy dra I lipplera bez povšimnutí a Baarové 

povolení k vystupování v německých filmech nebylo dáno."649 

O tom, že Baarová byLt důležitou osobou i pro nejvyšší 

říšské představitele a neúnavně usilovala o možnost hrát 

v německých filmech svědčí dopis K. H. Franka Josephu 

Goebbelsovi z července 1942: "Vážený pane ministře! Dle Vašeho 

přání jsem přijal 26. předchozího měsíce v přítomnosti SS

Sturmbannflihrera Wolfa paní Ba arovou a sdělil jí Vaše rozhodnutí, 

že smí znovu nerušeně hrút v německém filmu. Dále jsem 

vyrozuměl paní Baarovou o tom, že jste pojal úmysl nechat 

vystupovat v německém filmu také další české herce a herečky. A 

že to závisí jen na tom, že by herci a herečky odložili svá typicky 

česká umělecká jména. Paní Baarová za svou osobu prohlásila, že 

je k tomu připravena, zvláště když si bude moci ponechat jméno 

Baar. Zda se k tomu bud o u stavět ostatní herci a herečky 

odpovídajícím způsobem, je pudlc paní Baarové pochybné. Já sám 

věřím, že jednotliví herci a herL·čky jsou připraveni, vzdát se svých 

českých jmen a přijmout němLTká umělecká jména. Prosím proto, 

aby mi byl zaslán seznam těch l1crců a hereček, které lze připustit k 

práci v německém filmu, abych mohl rozhovory s těmito dovést ke 

konci. "650 

O této schůzce informo\ a! i zmíněný SS-Sturmbannflihrer 

Wolf. "Baarová nejprve přednL'sla své stížnosti a pak jí Frank 

sdělil rozhodnutí ministra Cioebbelse. Očekává se od ní 

649 Amv, Z -10- 181 
650 • v 

SUA, fond URP, k.91, sign. 109-._j 1-164. Dopis Franka Goebbelsovi z 
2.července 1942. 
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zdrženlivost v informacích o této schůzce. . .. Ministr by chtěl 

dostát svému slibu, nechat české herce a herečky vystupovat v 

německém filmu, což ale závisí na tom, že čeští herci odloží svá 

typicky česká umělecká jména, aby mohly být filmy dále 

promítány také při politicky obtížných situacích v Protektorátu. 

Paní Baarová prohlásila, že to ráda udělá ... Nakonec ujistil pan 

státní tajemník paní Baarovou o tom, že bylo rozhodnutí pana 

ministra úředně doručeno panu Schulzovi a že vše potřebné je 

zařízeno, takže bude brzy moci znovu skutečně hrát." 651 

Zajímavá je zde informace o tom, proč měli čeští herci 

odkládat svá česká jména. Šlo o to, aby v Říši nebylo možné 

poznat, že jde o příslušníky protektorátu. 

Dopis vyvrací i tvrzení Baarové, že vždy "žádala, aby na 

1 k ' h b 1 ' . ' ' v k k k '" 652 pa atec y o me Jmeno ps~mo s ces ou oncov ou -ova . 

Dále z něj vyplývá, že B<l~tmvá v Německu od léta 1942 

vystupovat mohla. Přijala ale mhídku italské produkce. 

Směla natáčet i pro Pragfilm. O tom se zmiňuje Svatopluk 

Ježek: "Baarová byla v přátelských stycích s K. H. Frankem, u 

něhož byla například za mého pobytu v Praze u audience v 

Černínském paláci, dále s cluc. Klimentem, s ing. Zanklem, 

Sohnelem, atd. Němečtí pťOtektoři jí dali možnost uzavřít 

výhodnou smlouvu s pražskou ťilmovou produkční firmou Prag

film, která Baarové vyplácela jako konto její smlouvy 50 tis K 

měsíčně na filmy, které nebyly d nebudou nikdy natočeny."653 

Své styky s protektorátltími činiteli Baarová u výslechu 

doznala: "U Havla jsem také poznala ing. Zankla. V roce 1940 

jsem dostala státní cenu. Slíbil mně ji ministr Kratochvíl, pak však 

v mé záležitosti nic neuděla I, Angažoval se za mne dr. doc. 

Kliment." Baarová chodila do Č'crnínského paláce za Zanklem, aby 

jí dal roli, ten se ale vždy se 'ymluvil. Kratochvíla i Kliment o ní 

651 tamtéž. Záznam Wolfa z 26.6.194:2, 
652 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 145 

653 VHA, 20-29-30, Zpráva pro MZV v Londýně z 27.2.1945 sepsaná 
Svatoplukem Ježkem v Římě 5.11. JlJ-l-1. 
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projevovali zájem. 654 Podle Waltra Jacobiho se stala dokonce 

předmětem jejich sporu. "Pf·cs filmového referenta u ÚŘP 

Glessgena dostala se k rolím"' českém filmu. 

"Baarová se tehdy poněkolikráte objevila v Černínském 

paláci u Franka, jehož žádala. aby byla opět angažována k filmu. 

V Říši byl zákaz proti vystoupení Baarové vydán ministerstvem 

propagandy, v Praze pak nepřestal bojkot českých filmových kruhů 

proti Baarové. Tehdy dal Frank ing. Zanklovi příkaz, aby prosadil 

opětné její vystoupení ve [~!mu. Když byla tato námaha 

bezúspěšná, dosáhl alespoň Zankel, že jí bylo zprostředkováno 

vystoupení v italském filmu.'·(J:i:i Jak je vidět z výše uvedených 

dopisů, K. H. Frank nakonec uspěl v době, kdy Baarová odjížděla 

do Itálie. 

Český odboj a jeho prostf·ednictvím i Londýn byl o činnosti 

Baarové dobře informován a zprúvy o ní byly veskrze negativní.656 

Proto stojí za zmínku i informace, která dokládá tvrzení Baarové, 

že odmítla německou národnl lSt. 
657 "Fil. herečka Lída Baarová 

byla Němci vyzvána, aby se phhlásila k německé národnosti. Nad 

očekávání Lída Baarová odmítla tak učiniti a přerušila styky s 

Němci i milostný styk s von Grcgorym. Toho času udržuje poměr s 

ministrem Kratochvílem. ( N čkolik naprosto hodnověrných 

pramenů. )"658 

K pozitivním činům patr·í také to, že pomohla emigrovat 

Hugo Haasovi 659 a svou inter\'cncí napomohla propuštění svého 

b ' 1 'h 1 v 'k v· ' L 1· 1 B 660 yva e o spo uza a rez1sera acrs ava roma. 

654 AMV, 11206. Výslech Baarové z 11\.10.1945. 
655 tamtéž, Výslech Waltera Jacobiho vedoucího SD-Leitabschnitt Praha. 

656 VHA, 37-91-17. Zprávy od Karla. s. 3251939/40. "17.2. 1940- varujte národ 
před zrádci- ... Podezřeláje též činnoc,t lilmové herečky Lídy Baarové." 
657 Motl, Stanislav: Ohlédnutí s trpkou pf"íchutí, Svět v obrazech, č.40, roč. 1990, 
s.2nn 
658 VHA, 20-29-18. Zprávy z domove! 
659 Fuchs, Aleš: Dlouhá svatební cestd. 13ibi Haasová vzpomíná na Hugo Haase, 
Praha 1997, s. 64 
660 AMV, 11206. Výpověď Marie Paulové z 11.10.1945. 
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Nelichotivá je naopak bi Iance účinkování Lídy Baarové na 

divadelních prknech. Hrála nejprve na pardubickém jevišti, pak ji 

angažoval šéfNárodního divadla Jan Bor do hry Romance. Na této 

scéně účinkovala ještě ve třech inscenacích. 661 

Přijetí do Národního divadla neproběhlo standardní 

cestou. "Na přímluvu tajemníka Josefa Klimenta a ministra 

Kratochvíla byla přijata 6.11.1940 do ND. Ředitelem byl Pavel 

Ludikar. Její přijetí do Národního divadla bylo herci přijato 

s odporem. Vedoucí činohry Bor ji prosazoval na hlavní úlohy."662 

Přinejmenším podezřele 'ypadá toto jmenování po svědectví 

Olgy Scheinpflugové: "Po nčkolika reprízách Romance, kterou 

jsem hrála se Zdeňkem Štěpánkem, mi bylo ohlášeno, že mou roli 

v této hře přebírá na rozkaz nejvyšších míst Lída Baarová a se 

mnou že už nepočítají na další ph:dstavení. ... měla jsem v této hře 

úspěch a nebylo pamětníka, že by se taková věc kdy přihodila 

kterémukoli herci v Národním divadle."663 Scheinpflugová přitom 

podotýká, že režisér Jan Bor byl její kamarád. "Tuto služebnost 

favoritce okupace zavinilo opět strašidlo obav o živobytí, které v 

české kultuře vždycky napáchalo nejvíc zla."664 

Do Londýna o události pi·išla zpráva: "Operní pěvec Pavel 

Ludikar byl jmenován uměl. šékm ND v Praze. Filmová herečka 

Lída Baarová, pravým jménem Babková, která je smutně proslulá 

svým milostným poměrem k říšskému ministru Goebbelsovi, byla 

přijata za člena činohry na státní scéně. V obou případech osobně 

rozhodoval president Hácha-Pia' ec z Lán. Že by?"665 

Zpráva SD o přijetí Baarové do ND hovoří také o zásahu 

Háchovy kanceláře. Docent Kliment se podle ní snažil využívat 

661 Baarová, Lída: Života sladké hořkusti. Praha 1991, s.133 
662 AMV, Z-10- 181 
663 Scheinptlugová, Olga: Byla jsem tld světě, Praha 1988, s. 314 
664 tamtéž 

665 SÚA, 1-50/4, k. 183. Zprávy za cel~ mk 1941, Belehrad 27.1.41. 
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herečky k dosažení svých cílú. Baarové účinkování v ND slíbil a 

intervenoval za ni u ministra Kap rase. 666 

Stala se v protektorátu krajně neoblíbenou. Protože "byla 

protektorátními veličinami vnucena do souboru ND, kde ji všechen 

umělecký personál, pokud to bylo možno, bojkotoval. Což je 

důležitější, bojkotovali jí také núvštěvníci divadla a představení, v 

nichž Baarová vystupovala, byla velmi slabě navštívena. Noviny o 

ní psaly jen z donucení a kde bylo možno, jí provedly nějaký 

zlomyslný kousek, pokud mohl ujít cenzuře. (Tak jeden večerník 

přinesl článek pod názvem Proč je představení ... -následoval titul 

hry- obecenstvem bojkotováno? A pod tímto názvem byla 

fotografie Baarové, jež byla jasnou odpovědí na řečnickou otázku 

v titulu článku."667 

Prvním filmem Lídy Baarové bylo Ohnivé léto Jiřího Kršky. 

Velké úspěchy jí přinesly snímky Otakara Vávry Dívka v modrém 

a Maskovaná milenka. Námět J)ívky v modrém napsal Felix de la 

Cámara. Vávru podle Baarové "zlákala možnost vyzkoušet se 

jednou ve společenské komedii."668 K filmu Maskovaná milenka, 

Baarová poznamenává, že měl sice nepravděpodobný příběh, ale 

666 SÚA, 109-5-133/49, k. 107. Zpráva SD o Klimentovi pro Heydricha z 14.10. 
1941." ... dass Kliment mit allen Mittcln arbeitete undjede mogliche 
Verbindung fůr seine Ziele ausnutzen wciss, beweisen auch seine Verbindungen 
zu den tschechischen Filmschauspie!t:rinnen Adina Mandlova und Lida 
Baarova, die Antrage politischer Art- Verbindung mit den Deutschen- erhielten. 
Da die Baarova Mitglied des tsch Nat iclllaltheaters werden wollte, versprach u.a. 
auch Kliment, ihr diese Mitgliedschal't ,-u verschaffen und intervenierte fůr sie in 
dieser Angelegenheit bei Minister Kapras. Dr. Brom, der sich gegenliber 
Kliment und Havelka wegen angebliciH.:r Verbindung zu hoheren Beamtan der 
Geheimen Staatspolizei brlistete und L'in Schwiegersohn des inzwischen 
inhaftieren dr. Zástěra ist, arbeitete mit Kliment eng zusammen. Nach Besuchen 
auf der Burg (Kliment und Havelka) -;prach Brom Uber die Weisungen, die dort 
erhalten habe: "Alle tschechische Positionen den Deutschen gegenliber um jede 
Preis halten." Der Au ftrag Brom s !au ll' ll', jungen Deutschen ausgesuchte 
filmstatistinnen zuzufůhren, da, wie sich Brom wiederum nach einem Besuch 
bei KuH ausserte, "die Deutschen wi Id <mf die V .... seinen und di es ausgenutzt 
werden musse." Durch den Einfluss K I i ments bei den tschechischen 
Filmgesellschaften wurde z.B. der Bmn als Gegen1eistung ausser ihrem 
normalen Honorar eine besondere Zulage in Hohe von 60000 K ausgezahlt. 

667 VHA, 20-29-30, Zpráva pro MZV v Londýně z 27.2.1945 sepsaná 
Svatoplukem Ježkem v Římě 5.11. 19-1+. 
668Baarová, Lída: Života sladké hořku:;ti. Praha 1991, s. 108 
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mimořádný ohlas. "Po úspěchu tohoto nákladného filmu se někteří 

činitelé domnívali, že by se české filmy dabované do němčiny 

mohly uplatnit i v Německu. [nž. Zankel mě vskutku poslal do 

Berlína, abych tam Maskovanou milenku namluvila i německy."669 

Baarová se nemohla mezi většinou české veřejnosti těšit 

sympatiím. To je vidět i na tom. 7:e Vlajka o ní referovala příznivě: 

"Lídu Baarovou, která zahraničním tiskem je uznávána za jednu z 

největších současných dramatických umělkyň, uvidíme v brzké 

době v hlavních rolích ve čtyf·ech nových českých filmech, které 

realisuje Lucernafilm."670 Naproli tomu český odboj a Londýnská 

vláda vyzývaly k bojkotu: Řísský min. propagandy Goebbels 

přijede 5.11. k několikadennímu pobytu do Prahy. Národní divadlo 

připravuje na 9.11. slavnostní představení Prodané nevěsty ... půjde 

prý také na film Maskovaná mi I enka s Lídou Baarovou. Je třeba 

působit na naši veřejnost, aby tento film i tyto návštěvy 

ignorovala. "671 

Baarová působila na plátně i jako terč vtipů. Většinou šlo o 

narážky na její vztah s ministrem Goebbelsem.672 

Že byla v nemilosti říšsk)ch úřadů až do roku 1942 potvrzuje 

Otakar Vávra: "V devětatřicátťm, čtyřicátém a jedenačtyřicátém 

jsem jí dal hlavní roli do Dívky" modrém, Maskované milenky a do 

Turbíny. A ona už vůbec nesměla! A najednou se v Berlíně 

probudili. V roce 1941 - má zakázáno hrát v Říši, jakto že hraje v 

Protektorátu. Tak to chtěli zakázat. "673 Již před tím, v září 1941, 

připravoval František Čáp s Baarovou pro Lucernafilm nový film, 

ale Havel řekl, že dostal příkaz od ředitele barrandovských ateliérů 

Schulze a Baarová ve filmu ncn1ůže hrát. "V Nationalfilmu řekli 

669 tamtéž, s. 129 

670 Vlajka, r. IX, č.40, 8.9.1039, s.6 
671 SÚA, 1-50/4, k. 183. Zprávy za cel) !'Ok 1941. Belehrad 27.1.41. 

672 V jednom kině, kde byl promítán llltn Maskovaná milenka s Lídou 
Baarovou, bylo představení přerušeno <I Lastaveno, protože obecenstvo činilo 
během filmu narážky najejí vztah s Ciocbbelsem. (VHA, 20-29-18. Zprávy 
z domova z 28.12. 1940) Viz kapitolu 6. 
673 Žantovský, Petr: Století Otakara V:tvt·y, Praha 2001, s. 32 
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Vávrovi, že o ničem nevědí. že se zákaz týká jen Lucerna

filmu."674 Podle Baarové Zankl od začátku o natáčení věděl a 

toleroval to. Když se o tom dozvěděl ředitel Schulz, zakročil proti 

dalšímu natáčení. Vávra ale vymohl, aby byl film dokončen. 675 

V dalších filmech už Baarová účinkovat nemohla: 

"Filmování jí bylo najednou v německých filmech zakázáno a 

odůvodněno vedoucím filmu při říšském ministerstvu propagandy 

drem Hipplerem, že zákaz je vydán dle příkazu vyšších míst. 

Naproti tomu ji bylo vedoucím uvedené filmové společnosti 

Schulzem sděleno, že pro její herecký výkon nemohou najít 

patřičnou úlohu. "676 

Baarová se snažila, aby byl zákaz zrušen. Do poloviny roku 

1942 marně. 

Podle Waltra Jacobiho dal Frank Zanklovi příkaz, aby 

prosadil opětné její vystoupení ve filmu. Když byla tato námaha 

bezúspěšná, dosáhl alespoň Zankel, že jí bylo zprostředkováno 

vystoupení v italském filmu. 677 

Baarová uzavřela smlouvu s italskou společností Gines v létě 

1942. Prostřednictvím Jana Svitáka kontaktovala Svatopluka 

Ježka, který v 30. letech pracoval v Čechách jako novinář, roku 

1939 odjel na festival v Benátkách a v Itálii zůstal natrvalo. V 

Římě pracoval jako dopisovatel [jdových novin a asistent filmové 
v• 678 rez1e. 

"Poznal jsem se s Baarovou osobně teprve za své poslední 

návštěvy na jaře 1942 v Praze. Vyhledal mě tedy režisér Jan Sviták 

a sdělil mě, že Baarová podepsala smlouvu na film La Fornarina, 

který se má natáčet v Římě a ježto neumí italsky, že prý by byla 

674 Baarová, Lída: Života sladké hořkusti. Praha 1991, s. 141 
675 Žantovský, c.d., s. 32 

676 AMV, Z-10 -181 

677 AMV, 11206. Výpověď Waltera J<tcobiho- vedoucího SD-Leitabschnitt 
Praha. 
678 z - 1 o - 181 
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ráda, kdybych jí mohl posloužit při té příležitosti jako tlumočník. 

Neodmítl jsem ... také proto, že jsem věděl o vynikajících stycích 

Baarové s protektorátními úřady. takže mi bylo jasno, že není dost 

dobře možno odepřít a že bych tímto marným gestem na sebe 

zbytečně upozornil. "679 Baarovú přijela do Říma v září roku 1942 a 

začalo se hned s přípravami k natáčení. 

Baarová žila v Itálii rok. Natočila několik filmů, v nichž hrála 

role cizinek. 680 Baarová se v Itálii stýkala s Němci, Čechy 

(pracoval tam kameraman Václav Vích a maskér Augustin 

Hrdlička) 1 se slovenskou politickou reprezentací (například s 

vyslanci dr.Mičkem a dr. Demuthem a byla zvána i ke Karolu 

Sidorovi). 681 

Svatopluk Ježek tvrdí, že Baarová měla v Římě privilegované 

postavení: "Protektorátní úřad byl . . . oficiálním managerem 

Baarové. Tak bylo sjednáno její angažmá pro Itálii, kde byla 

Baarová přijata úředními a filmovými kruhy se všemi poctami, 

příslušnými nacistické chránťnkyni. Italský generální ředitel 

Monaca, jehož úřad byl odnoží Ministero cultura popolare, 

prohlásil, že jí považuje za herečku italského filmu. Tedy za 

domácí sílu se všemi právy. Baarová vědoma si své všemoci, podle 

toho také jednala. Při natáčení Fornariny, přes zákaz producenta, 

na deset dní odletěla do Berlína, aby mohla osobně dubbovat jeden 

svůj v Praze natočený film. Hladce jí to prošlo."682 

Lída Baarová ve svých pamětech a výpovědích uvádí, že za 

války neusilovala o práci v německém filmu. Nemluví pravdu, o 

čemž svědčí dopis, který napsala v září 1942, tedy hned po svém 

příjezdu, K. H. Frankovi z Říma. Sotva je pár dní v Itálii, už se na 

679 VHA, 20-29-30. Zpráva pro MZV v Londýně z 27.2.1945 sepsaná 
Svatoplukem Ježkem v Římě 5.11. ILJ-I-I. 
680 Nejednalo se o významné filmy. Byly to La Fornarina, Ti conosco 
Mascerina, L'ippocampo a ll cappello Ja Prete (Baarová, c.d., s. 147n). První 
ovšem režíroval Enrico Guazzoni a th:tí Vittorio de Sica. 
681 VHA, 20-29-30, Zpráva pro MZV v Londýně z 27.2.1945 sepsaná 
Svatoplukem Ježkem v Římě 5.11. 19-1-1. 
682 tamtéž 
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něj obrací s dvěma prosbami. Je rozčarována z toho, že se její film 

začne natáčet až v listopadu a padají tak její další filmové a 

divadelní plány. Navíc jí nabídli další dva filmy, jejichž natáčení 

bude trvat až do dubna. Píše, že se velmi těší na to, až se bude 

moci vrátit a pracovat v Praze. Prosí Franka o radu a zároveň o 

zprávu, zda má vyhlídku pracovat u Pragfilmu, protože se zde musí 

rozhodnout do konce října. S ředitelem Schulzem se dohodla, že jí 

do smlouvy s Pragfilmem budou započítány měsíce strávené v 

Římě, což ovšem pan Tetting nemá zájem provést. Stěžuje si, že 

tak ztratí v Praze gáži, kterou jí zde nikdo nemůže zaplatit. Má 

zájem prodloužit smlouvu s Pragfilmem a natočit další dva filmy. 

Omlouvá se, že tím Franka obtěžuje, ale jsou to pro ní životně 

důležitá rozhodnutí. Z Pragfilmu neočekává žádnou odpověď. 

Obrací se na něj, protože on ví, jak je pro ni důležité pracovat. V 

Římě se cítí sama a vzpomíná na Prahu. Druhá prosba se týká její 

přítelkyně paní Paulové. Prosí. aby jí bylo umožněno přicestovat 

do Itálie, protože potřebuje někoho, kdo by jí uklízel byt. S 

podobným dopisem se obrací i na ing. Zankla. "Děkuji Vám z 

celého srdce za všechno a zdravím Vás Heil Hitler!"683 

Je zajímavé, v jak důvěrném tónu se na Franka obrací. Celý 

šestistránkový dopis je psán se snahou o naléhavost a sugestivnost, 

což místy působí poněkud směšně. "Prosím Vás ještě jednou -

splňte mi tyto dvě prosby - jsou to jen maličkosti - ale záleží na 

nich velice. Kolik lidí mi Řím závidí - a s kolika bych byla měnila. 

Snažím se potlačit všechny pocity a zapomenout na Prahu, ale 

nedaří se mi to. Mám strach, že ztratím to malé místečko, které 

ještě mám v Praze a v mnohých srdcích, a že budu zcela 

zapomenuta. "684 

Odpověď jí poslal vedoucí kulturně-politického oddělení 

ÚŘP 15. října 1942: "Pan státní tajemník mne pověřil vyřídit váš 

dopis z 29.9. Paní Paulová dostala, dle Vašeho přání, výjezdní 

683 SÚA, fond UŘP, k.91, sign. 109-4/1464. Dopis Lídy Baarové z 29.9.1942. 
Dopis je v Příloze 24. 
684 tamtéž 
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povolení do Itálie. 685 Ohledně prodloužení Vaší smlouvy u Prag

Filmu a s tím souvisejících otázek obdržíte zvláštní vyrozumění, 

jakmile bude rozhodnuto o vysvětlení této záležitosti nařízené 

panem státním tajemníkem."686 

Walter Jacobi uvádí, že z Říma "žádala za připuštění 

k filmování v Protektorátu i v Říši". Frank podle něj žádal roku 

1943 nebo 1944 Goebbelse, aby směla Baarová opět vystupovat a 

Goebbels neměl námitek. "Zákaz byl svého času vydán některým 

úředníkem říšského ministerstva propagandy."687 

V září musela Lída Baarová kvůli válečné situaci Itálii 

opustit. "Když Itálie uzavřela příměří, opustila Baarová a Paulová 

s panickým strachem a spěchem Itálii. Baarová byla ve Florencii 

přijata na zákrok německého konzula, na něhož se obrátila, do 

vlaku, který opouštěl Řím s personálem německého 

vyslanectví. "688 

"Po návratu z Itálie do Prahy uzavřela opět smlouvu 

s německou filmovou společností Prag-film ovšem se stejnými 

podmínkami jako v roce 1942, že nesměla vystupovat 

v německých filmech natáčených uvedenou filmovou společností. 

Tímto se Baarová cítila dotčena a proto navštívila K. H. Franka a 

žádala jej o urovnání této záležitosti." 689 Na základě rozmluvy, 

kterou měla Baarová s K.H. Frankem zaslal dne 6.6.1944 Frank 

dopis SS Obergruppenfiihrerovi a generálu policie dr. 

Kaltenbrunnerovi, ve kterém jej žádal, aby případ Baarové 

v nejkratší době dal do pořádku. V dopise pak Frank komentoval 

dopis říšského vedoucího Bormana, zaslaný dne 23.11.1941 

685 Marie Paulová-Dlouhá byla důvěrnice Lídy Baarové a správkyně jejího 
majetku. Paulová fungovala jako "oficiální kurýr mezi Prahou a Itálií". Paulová 
měla údajně na Baarovou velký vliv a ,.vytahovala z ní sumy peněz". (AMV, 
11206. Výpověď Karla Hogra. AMV. Z-1 0-181) 

686 SÚA, fond UŘP, k.91, sign. 109-4/1464. Dopis Lídy Baarové z29.9.1942. 
Odpověď vedoucího odd. Kulturpolitik ÚŘP z 15.10.1942. 

687 AMV, 11206. Výpověď Waltera Jacobiho- vedoucího SD-Leitabschnitt 
Praha. 
688 VHA, 20-29-30. Zpráva pro MZV v Londýně z 27.2.1945 sepsaná 
Svatoplukem Ježkem v Římě 5.11. 1944. 
689 Z - I O - 181 

233 



Goebbelsovi na základě kterého Baarová směla natáčet u německé 

filmové společnosti v Praze. V dopise Kaltenbrunnerovi Frank 

poukázal na postoj Baarové, která přesto zůstala věrna německé 

věci. Což mu při prý rozmluvě s ním vyjádřila ústně a dala mu o 

tom i písemné prohlášení. Poukázal i na to, že Baarová odmítla 

účinkování v americkém filmu. 690 

Baarová přitom o své neúčasti na filmech Pragfilmu 

prohlásila: "Prag-film vyráběl ubohé snímky, těch JSem 

nelitovala." 691 Ve svých pamětech poznamenala, že po jejím 

návratu už pro film nebyla vhodná doba: "Němci se naučili 

rozumět jinotajům, a tak náměty a příběhy byly vesměs ploché a 

nezajímavé." 692 Nakonec byla obsazena jen do českého filmu 

s názvem Třináctý revír, o němž jsem se již zmínil. S Baarovou se 

v českém filmu už evidentně ne počítalo. 693 

Ani tuto slavnou herečku neminulo nasazení do výroby. "1 

ona byla koncem války nasazena mezi české herce, kteří 

zachraňovali Říši v Hybernské ulici v bývalé kavárně Aero tím, že 

vyráběli cosi ze slídy- poháněl je svědomitě Jan Sviták- nikdo s ní 

nemluvil. Každý ji po aféře s Goebbelsem považoval za zrádkyni. 

Znala na vysokých protektorátních místech kdekoho ... "694 

Baarová se před koncem okupace nejčastěji stýkala 

S Hansem Albersem a s generálním tajemníkem Kuratoria pro 

výchovu mládeže Františkem Teunerem. Byla ve styku i 

s vedoucím SD-LA Praha Horstem Bohmem, pro kterého byla 

podle výpovědí příslušníka SD Pfafa a člena gestapa Antona 

690 Z - I O - I 81 
691 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 146. Josef Hein, 
poslední ředitel Pragfilmu řekl, že Baarová byla "ženský kolaborant číslo I". 
Produkce prý dostávala rozkazy ohledně filmů s ní přímo z Berlína. (AMV, 
ll 031. Výpověď Josefa Heina z 27.11.1945) 
692 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. !54 
693 Kohout, Jára: Hop sem, hop tam, Praha 1991, s. 160. Bartošková-Frída
Kolár, Československý zvukový film 1930-1945 I, Praha 1965, s. 297. S tím, že 
se scény s ní v tomto filmu přetočí, se počítalo už za války. 
694 Kohout, c.d., s. 160n 
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Jarosche zpravodajsky činná. Stýkala se s členem SD Striebekem. 

Na konci okupace bydleli ve stejném hotelu Esplanade.695 

Baarová pojala úmysl z protektorátu prchnout. Hans Albers ji 

přesvědčil, aby před Rusy ujela k němu do Bavorska. "Uvěřit 

pomluvě je snadné. Měl ve tváři mnoho životních zkušeností .... 

Byla jsem si jistá, že vůči svému národu jsem se nijak neprovinila. 

Nyní najednou padl na mne strach, že se blíží nová 

nespravedlnost." 696 Baarová dojela k Albersovým do Stambergu, 

kde byla po několika dnech zadržena americkými vojáky. 697 Byla 

převezena na psychiatrii do Mnichova, tam znovu zatčena a 

eskortována do Čech. V jejím případě bylo vyslechnuto devadesát 

svědků.698 24. prosince 1946 byla po osmnácti měsících ve vazbě 

na zásah ministra Drtiny propuštěna. 699 

Na druhý pokus se jí společně s manželem Janem Kopeckým, 

který byl údajně synovcem Václava Kopeckého, podařilo v dubnu 

1948 uprchnout do Vídně. 700 V tisku se v roce 1948 ozývaly 

požadavky na její odsouzení: "Baarová na svobodě a její oběť do 

kanálů? - Mandlová a Kabátová odsouzeny, Baarová ani pro malý 

dekret - Je potřeba, aby se na tento neuvěřitelný případ úřady 

podívaly pod zorným úhlem spravedlnosti lidu. Je samozřejmé, že 

další orgány lid. soudnictví dají opravdové spravedlnosti 

průchod."701 Baarová byla nakonec odsouzena v nepřítomnosti 23. 

října 1948 dle zákona 138/45 Sb. do vězení na 6 měsíců a k pokutě 

750 000 Kč. 702 

Je možné, že si Lída Baarová důsledky svého počínání 

neuvědomovala. Nikoliv ale až do konce války, o čemž svědčí její 

pokus o útěk. Je těžké soudit, zda kolaborovala jen z vypočítavosti, 

695 AMV, Z- 10- 181. Výpověď Josefa Šindeláře. 
696 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 157 
697 tamtéž, s.l62 
698 AMV, Z- 10- 181 
699 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 191 
700 tamtéž, s. 194 
701 AMV, 305-112-2. Výstřižek: Zemědělské noviny z 27.5.1948. 
702 AMP, fond 36, sign. 582. Rozsudek z 23.10.1948- Lída Baarová. 
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nebo byla skutečně tak nesmírně naivní, jak se pokouší naznačit ve 

svých pamětech a vzpomínkových rozhovorech. O druhé 

alternativě svědčí řada výpovědí. Ljuba Hermanová poznamenává: 

Tenkrát (těsně před válkou - pozn. aut.) jsem ještě neuměla 

odhadnout, do jaké míry a jak moc není chytrá. Protože byla 

krásná, tak se jí od začátku kariéry všechno dařilo. .. . Já si 

doopravdy nedovedla představit, že by si takhle dokázala zkazit 

život ženská, která je jen trochu chytrá."703 Její nejbližší přítelkyně 

Milada Paulová tvrdila, že "byla exaltovaná a hloupá". 704 Její 

ošetřující lékař dr. Steinbach o ní řekl: "Musíme brát v úvahu, že 

Baarová je primitiv a pro politiku vůbec nepřicházela v úvahu ... 

byla to krásná, studená poloprostitutka."705 

Výstižně ji charakterizoval její tlumočník Svatopluk Ježek: 

"Je to nesmírně ctižádostivá žena, která se nezastavila ve své snaze 

po závratné kariéře ani před činy, které se dají charakterisovat jako 

zrada na národě a vědomá provokace spoluobčanů po čas 

nepřátelské okupace. Její inteligence jí nedovolila posuzovat 

správně skutečnosti politického a národního charakteru a významu. 

Její případ není v řadách našich umělců a umělkyň, bohužel, 

ojedinělý. Měla však ve sboru zrádců - umělců jistě výsadní 

postavení." 706 

703 Hermanová, Ljuba: ... a co jsem ještě ne řekla, Praha 1995, s. 133 
704 AMV, 11206. Výpověď Marie Paulové z 11.10.1945. 
705 AMV,11206. Výpověď dr. Steinbacha z 11.10.1945. 
706 VHA, 20-29-30. Zpráva pro MZV v Londýně z 27.2.1945 sepsaná 
Svatoplukem Ježkem v Římě 5.11. 1944. 
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Miloš Havel 707 byl jednoznačně nejvlivnější český 

producent třicátých a první poloviny čtyřicátých let. V německých 

filmových kruzích byl znám díky svým kontaktům již před válkou. 

Na okupaci doplatil ztrátou barrandovských ateliérů a nuceným 

omezením své výroby. O zabrání Barrandova německou výrobou 

jsem se již zmínil. Havel byl nucen k "dobrovolnému" postoupení 

akcií společnosti A-B. Postavil se na odpor a přes výhružky 

uvězněním, zesměšňování, nátlak Glessgena i zákroky gestapa 

nepovolil. Němci ustanovili společnosti AB protiprávně 

treuhandra, změnili libovolně stanovy, zvýšili akciový kapitál na 

trojnásobek, sami nové akcie upsali a tím Havla úplně vyřadili. 

Jemu nezbylo než jim po tomto marném boji postoupit i své vlastní 

akcie, aby aspoň docílil úpravy, která zajišťovala výrobu několika 

českých filmů. 708 

Zmínky o Miloši Havlovi, který dosáhl vrcholu své kariéry 

právě za okupace, jsou v pamětech i výpovědích většiny českých 

filmových pracovníků poměrně pozitivní. Téměř všichni ho 

představují jako skutečného filmového magnáta. "Neměl jsem nic 

proti Miloši Havlovi, kterého jsem si po celou dobu našich styků 

vážil jako neobyčejně schopného a inteligentního člověka, vášnivě, 

přímo fanaticky zaujatého filmem. Ale jednou přede mnou utrousil 

poznámku, že každý, kdo v čs. filmu něco znamená nebo 

znamenal, byl, je nebo dříve či později bude v jeho, Havlových, 

službách." 709 Jeho zaujetí filmem kladně hodnotí i jinak 

rezervovaný Otakar Vávra: "Miloš Havel byl veliký gentleman. 

Byl fanda na film, on to nemusel dčlat, a přesto financoval filmy. 

Několik jich vždycky měl ve výrobě. Neměl tak moc miliónů .... 

Protože film stál kolem milionu, a Havel když měl šest filmů a 

707 Jeho stručný životopis je v Příloze 19. 
708 Viz Přílohy 20 a 21 a např. AMV, JO 433. Výpověď Havlova advokáta Jana 
Hochmanaz23.10. 1946. 
709 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s.343 
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řekněme hotových pět miliónú v tom investovaných, tak pak už 

neměl hotové peníze."710 

Jeho bratr o něm napsal: "Miloš byl rozeným šéfem. 

Nepamatuji si, že by byl na někoho křičel nebo použil vulgárních 

slov, ale dovedl svá přání nebo príkazy vyslovit tak, že málokdo 

mu mohl odporovat. ... Přestože nikomu neublížil, někteří 

podřízení se ho báli." 711 Jedním z nich byl i Jiří Brdečka, který 

jeho povahové rysy popsal velmi detailně. "Mluvil tiše, zvolna, 

zdvořile a tímto způsobem uměl říkat laskavosti i arogance." Havel 

si podle něj promyšleně osvojil vystupování, odpovídající jeho 

představám o velkolepé osobnosti: pomalé tempo gest a řeči, vady 

výslovnosti (neustále říkal místo prosím puosím) a nechával se 

titulovat pan předseda. Mezi znúmými se mu říkalo pepř. 712 

"Kdyby Miloš Havel ještč žil ... docela by totiž oželel přátelské 

sympatie, protože se jimi, díky své samolibosti, mohl samozásobit. 

Na co si potrpěl, to byl úctyhodný obdiv, třebaže i prokazovaný s 

očividnou servilností. Ne že by ncprohlédl jeho faleš - na to se při 

své inteligenci a mnohostranné podnikavosti příliš vyznal v lidech 

ale atmosféra poclkuřovúní zřejmě lahodila jeho 

narcisismu.Vlastně měl sml!! u, že se narodil v tomto století a v této 

zemi. Asi by dal přednost clobč a dvoru Ludvíka Čtrnáctého, 

ovšem za předpokladu, že by byl Ludvíkem Čtrnáctým."713 

Možná nejen pro své nhcholhí schopnosti, ale i pro zmíněné 

zpúsoby chování měl "ze v~l'ch producentů naší kinematografie ... 

nejblíže k vžité představč o fi I movém magnátovi. Potrpěl si na 

okolí typické pro hollywoodské s:llnovládce, na onu dvořanskou 

kamarilu přitakávačů a po,!kuřovačů." 
714 

Právě lidé 

nekvalifikovaní, ale snaživí a loa_j:dní měli velkou šanci zaujmout 

v přísné hierarchii Lucerna I i lm u významné místo. Přitom během 

710 Žantovský, Petr: Století Otakara Vfl\'ly. Praha 2001, s. 27 
711 Havel, Václav M: Mé vzpomínky, l'r~~. .t 1993, s. 64 
712 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lmc·t·twtt . .>raha 1992, s. 63 
713 Brdečka, c.d., s. 62 
714 tamtéž, s. 64 



války pobíral ve společnosti Lucernafilm měsíční gáži 14 tisíc 

korun. Ředitelé společnosti i tvl'1rčí pracovníci měli platy mnohem 

vyšší. 715 Podle Brdečky nebyl v žádném případě lakomý. Rád 

konal "dobrotivé a šlechetných skutky", půjčoval zaměstnancům 

peníze a často je nechtěl vrátit. 71 (, 

Různí pamětníci často připnmínají Havlovu homosexualitu. I 

jeho bratr píše, že "Miloš ... o 7.eny moc nestál. Oženil se až v roce 

1934 s Marií (Máničkou) Weyrovou, ale spíše ze starého přátelství 

než z touhy po ženě. Na počútku války se po vzájemné dohodě 

rozvedli." 717 To by nestálo z ;:mínku, kdyby nebyla okupace. 

Nacisté se na homosexualitu dívali prizmatem ideologie, která 

jakékoli odchylky velela brutúlně potlačit. V Havlově případě to 

mohlo znamenat hrozbu zatčením či koncentračním táborem, 

pokud by se nepodvolil nátlaku okupantů. Měl štěstí, že byl pro 

německé úřady důležitou osobou ve vysoce ceněném oboru. 

Například Otakar Vávra tvrdiL 2.c Havlova orientace měla vliv i na 

chod podniku (počítaje v to natáčení filmů). "My jsme chodili 

hlavně v Lucerně do jeho lóže. ale my jsme byli skupina sama pro 

sebe. Třeba já jsem tam býval s Mandlovou, s Baarovou nebo se 

Zdeňkem Štěpánkem. A Havel tz1m měl Čápa, režiséra- to byl jeho 

miláček, a ještě jednoho, Papež. se jmenoval, ti se střídali, protože 

třeba mu byli nevěrní nebo tak, ale to byla dost uzavřená 

skupina." 718 Takové tvrzení zpochybňuje Jiří Brdečka: 

"Zaměstnanci poctění jeho dúvč·rnější přízní neovlivňovali - jak 

tomu někdy bývá v podobných případech- chod podniku. Takové 

pokoutní vměšování pan předsl·da prostě nepřipustil. Především 

byl vždycky big boss."719 

715 AMV, JO 433. Výpověd' Miloše I-L11la z 29.4.1946. 
716 Brdečka, c.d., s. 68 
717 V.M.Havel: Mé vzpomínky, s.60 ll<lvel, Václav M: Mé vzpomínky, Praha 
1993 
718 Žantovský, Petr: Století Otakara \''n 1·y, Praha 2001, s. 27. Nepříjemná 
situace se kvůli tomu pro Havla vyvinula v roce 1944, kdy svěřil natáčení 
celovečerního filmu nezkušenému Rudl'lfu Hrušínskému (viz níže). 
719 Brdečka, c.d., s. 69 
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Havel ve své pozici s Nčmci jednat musel. To je nesporné. 

Fakt je, že se v žádném případě neomezoval jen na čistě oficiální 

příležitosti a řadu německých činovníků například hostil ve své 

vile. "Byla to doba ve výrobč úspěšná, ale nejtěžší v Milošově 

životě, nebot' musel jednat s 0lčmci, ač si byl, jako dobrý Čech, 

vědom svého rizika," píše jeho hratr Václav. Že jeho situace byla 

poněkud schizofrenní, potvrzuje i Jiří Brdečka: "Miloš Havel byl 

obratný tanečník mezi vejci nesnadné protektorátní situace. Ten 

jistě uvítal zaměstnance, ktn) měl německou národnost, ale 

zároveň sdílel diskrétní pochopení pro nálady a projevy českého 

okolí." 720 

Jak uvidíme, Havel se ro:;,kročil skutečně široce. Na jedné 

straně pomohl desítkám lidí sv) mi intervencemi a osobní aktivitou, 

na straně druhé se přátelil s exponenty okupační moci. To mu 

dával pocítit i domácí odboj, který neúnavně informoval 

Londýnský exil o Havlově kolaboraci. Pro Havla to bylo tím 

tíživější, že sám londýnské vysílúní poslouchal.721 

V jedné zprávě pro Lomi)'Il se mimo jiné praví, že Havel "je 

velmi kompromitován svojí s po I u prací s Němci a že český lid je 

nad tím pobouřen. Havel prý je něco jako Moravec a Němeček 

doporučuje, aby byl varován v českém vysílání z Londýna." 722 

Havel podle odbojářů varování nevzal v potaz: "Nezapomeneme 

na pražského velkoboháče, bezcharakterního prospěcháře Miloše 

Havla a jeho nacisovanou Lucemu. V pražské národní veřejnosti 

vyvolává pohoršení skutečnost že majitel paláce Lucerna ing. 

Miloš Havel, slouží Němcúm tím nejodpornějším způsobem. 

Havel, který je současně vedoucí osobností luxusních podniků na 

Barrandově, je ze staré české rodiny a vydával se dříve za člověka 

národně a pokrokově cítícího. V c své zbabělosti pod německým a 

720 Brdečka, c.d., s. 55 
721 AMV, 10 433. Řada výpovědí. 
722 Otáhalová, Libuše-Červinková, Mi lada: Acta Occupationis Bohemie et 
Moravie II, Praha 1966, s. 743-744. Zpráva do Londýna od A Brabce, který 
získal informace od Zdeňka Němečk<l z ministerstva vnitra. 2.12. 1943 
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háchovským nátlakem a ve své honbě za ziskem, začal se však 

Havel ihned po okupaci přátelit s německými a háchovskými 

státními úřady, přičemž se snažil zastírat vše domnělou snahou o 

alespoň částečné udržení Lucerny. Havel byl českými národními 

kruhy mnohokráte upozorňovún na nepřípustnost svého jednání a 

byl vyzván, aby se nepropůjčoval pro zrádcovské podniky. Havel 

však neuposlechl a své dílo núrodní zrady korunoval tím, že dal 

souhlas, aby byl jmenován do húchovské tzv. Národní rady české, 

která je vlastně jen jiným ostudné Ligy proti bolševismu. Osoba 

Miloše Havla bude předána númdnímu soudu, který prozkoumá 

nejen jeho činnost, ale i původ j c ho majetku." 723 

Havel se po válce nařčení z členství v Národní radě české 

bránil tím, že to je nesprávná informace. "Za války se opětovně 

stalo, že Němci nebo protektorútní vláda někoho něčím jmenovala 

bez jeho vědomí. To se stalo i v mém případě. Nikdy nikdo se 

mnou předem nejednal o členství v Národní radě, nikomu jsem 

nedal souhlas s jmenováním. Moravec v článku v novinách 

jmenoval členy kulturní sekce Núrodní rady (vesměs bez souhlasu 

postižených) např. prof. Nechlebu, O. Jeremiáše, V. Zítka, a také -

inž. Miloslava Havla. Nikdo z jmenovaných na článek nereagoval

já už proto ne, že nejsem ani inženýr, ani se nejmenuji Miloslav .... 

Když pak Filmový kurýr zprávu otiskl a v ní uvedl moje jméno, 

zaslal jsem mu písemné dementi, odpověď jsem však 

neobdržel."724 Pokusy, aby se s ním některý funkcionář dostal do 

styku osobně, Havel vždy překazil a nikdy se podle svých slov 

nezúčastnil žádné schůze. khu sekretářka "vyřídila negativně 

nejméně třicet telefonických urgencí, při nichž mou přítomnost 

zapírala, ohlášenou návštěvu z Národní rady jsem pak přímo 

odmítl. Prostřednictvím majitele tajné vysílačky sdělil jsem vládě, 

723 SÚA, 1-49/26, k. 182. Vysílačka n'll udního osvobození 8.8. 1944, 19.30. 

724 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Ptaha 1993, s.88. Dopis ministru Václavu 
Kopeckému, 9.7. 1945. 
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která osoba má patrně zájem na šíření tendenčních zpráv o 

mně."725 

Styky s Němci ale Havel popřít nemohl. Nejproblematičtější 

byly večírky, které pravidelně pořádal, a jichž se účastnili kromě 

českých filmařů, především hereček, i úředníci z Úřadu říšského 

protektora a němečtí příslušníci ozbrojených složek. Kromě 

hereček Gollové, Mandlové, Kabátové či Vítové to byli především 

Anton Zankl, šéf filmového rekrátu kulturně-politického oddělení 

ÚŘP, přítel Franka a rozhocl ující instance pro protektorátní 

kinematografii a Wilhelm Sohnel, zástupce ÚŘP 

v Českomoravském filmovém ústředí, prakticky jeho hlava. Kromě 

nich Havlovu vilu navštěvovali i vedoucí divadelního referátu ÚŘP 

Oehmke či členové SD a gestapa Horst Bohme, Willy Abendschon 

nebo Werner Dress. Podle Sohnda se několika večírků zúčastnil i 

SS-Obersturmbannfiihrer Martin Wolf. Častým hostem byl i 

Havlův přítel Josef Kliment, vedoucí Háchovy kanceláře a ministr 

obchodu Kratochvíl. U Havla se scházely i hvězdy německého 

filmu pobývající v Praze jako I Ians Albers, Hans Moser, Karel 

Anton či E.W.Emo.726 

Bylo to prostředí, kde se seznamovali čeští a němečtí kulturní 

činitelé. Podle Nataši Gollové to Havel "aranžoval tak, aby byli 

rafinovaně ostatní do německé společnosti vtahováni". 727 Němci si 

přítomnost českých hereček přáli a ty se podle všeho nijak 

nevzpouzely. Vladimír Slavínsk)' Havla po válce obviňoval, že ho 

pozval a snažil se o to, aby obsadi I do svého filmu Buriana a použil 

přítomných Sohnela a Zankla k nátlaku. Kromě toho měl Havel 

s baronem Nádherným, mecenášem začínajících umělců, 

pronajatý revír na Českomoravské vrchovině, kam své hosty 

zval.728 

725 tamtéž 
726 O účastnících večírků vypovídala r·ada svědků. Zde uvádím jen ty nejčastěji 
jmenované (AMV, 10 433. AMV, 10-194. Řada výpovědí.). 

727 AMV 1 0-194 
728 AMV, 10 433.'Výpověd' Nataši Gollové z 14.1. 1946, Karla Hyky z 8.2. 
1946 a Vladimíra Slavinského, nedatováno. 
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Miloš Havel byl na podobný způsob života zvyklý a pořádal 

na Barrandově velké bankety už před válkou. 729 Řada svědků 

dokládá jeho tvrzení, že vše dělal kvůli českému filmu. Styky s 

Němci mu měly umožnit pokračovat v práci, získávat informace o 

plánovaných opatřeních v české kinematografii, která mohl ještě 

včas zvrátit a prosadit finanční podporu státu, když enormně 

vzrostl náklad najeden film. 730 

Havel se neomezil jen na pořádání banketů. Německé 

hodnostáře často podarovával nejrůznějšími pozornostmi. Antonu 

Zanklovi koupil k narozeninám Kralickou bibli za 54 tisíc korun. 

Zaplatili ji ovšem společně s r·editelem Nationalfilmu Feixem. 

Havel odmítl, že by to byla jeho soukromá iniciativa: "Frank 

dovolil, aby byly Zanklovi dávány dary, Oehmke mi to zavolal a 

Sohnel doporučil bibli."731 

Havlovi bylo vyčítáno, že záměrně seznamoval české 

herečky s německými činovníky. Hájil se tím, že nikoho nenutil a 

že ke kontaktům docházelo při o líciálních příležitostech. Po všech 

premiérách českých filmů již Zcl první republiky bývalo zvykem 

pozvat představitele hlavních rolí jakož i ostatní spolupracovníky 

filmu na večírek, který Lucernaťilm pořádal v Lucerna baru, někdy 

tam pořádal večírky i Nationalfihn. Zúčastňoval se dr. Sohnel ve 

své úřední funkci. Když byly za války večerní místnosti uzavřeny, 

propůjčoval jsem pro tyto večírky svou domácnost. 

Své domácnosti využíval i k zasedání dramaturgického sboru 

a k neoficiálnímu jednání s kulturními a politickými činiteli. "Na 

těchto konferencích s Němci jsme zvrátil německá rozhodnutí 

úředně již hotová a uvolnili jsme se z nátlaku .... Podařilo se 

například odvolat definitivní rozhodnutí, že český film bude nadále 

půjčován německou státní pújčovnou, což by znamenalo konec 

českého filmu, protože tato místa by v důsledku finanční gesce 

729 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s. 318 
730 AMV, 10433. Výpověď Miloše Havla z 29.4. 1946. 

731 AMV, 10433. Platba Nationalfilmu potvrzená K.Feixem z 4.8. 1943. 
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bývala dostala do rukou výrobu českého filmu .... A to již byl 

příslušné nařízení parafováno frankem a Gutterem," 732 říká o 

jednou z úspěchů Havel. 

Havlův právník Josef Rychlík vypověděl, že si Wilhelm 

Sohnel do Havlovy vily "tahal plno Němců, incidentů tam bylo 

více a vždy vznikali z nemírného požití lihovin, Němci považovali 

Havlův sklep za svůj." Havel k sobě Rychlíka zval, aby měl 

svědka, "poněvadž se mu již několikrát přihodilo, že mu byly 

některé věci v jednáních s těmito upřeny. Cílem bylo vždy 

dosáhnout v určité věci úředního kladného rozhodnutí, když se 

nemohlo dosáhnout v kanceláři:· 733 

Podle údajů Otakara Nejedlého byl Havel proti návštěvám 

Němců bezmocný: "Bez jakéhokoliv ohledu se tu zastavil na cestě 

z ateliérů Němec p. Zankel, který si tu prostě bez pozvání nechal 

dát oběd. Když se najedl, napil a odešel, říkal p. Havel, že je to k 

zoufání a že neví, co má dělat, aby tomu zamezil. Měl také obavy, 

že mu Zankel vilu zabere pro sebe." 734 Toto tvrzení částečně 

zpochybňuje ředitel Pragfilmu Josef Hein: "Jakmile přišla návštěva 

z Berlína, hned ji musel pozvat k sobě. Jeho styk s Němci byl 

odůvodněn jeho obchodním jednáním vyplývajícím z nuceného 

prodeje akcií jeho podniku. Byl velmi náročný. Jeho poměr ke 

Svitákovi byl vypočítavý, jelikož tento byl důvěrníkem a 

donašečem Zankla a měl na něj značný vliv."735 

Nejbližší vztah měl Havel k sudetskému Němci Wilhelmu 

Sohnelovi. Ani v jeho případě si neodpustil ponižující gratulace 

k narozeninám: "Sehr geehrter Herr Doktor, ich erlaube mir zu 

Ihrem heutigen Geburtstage dic herzkichsten Gluckwunsche zu 

ubermitteln. Da mir bekannt ist, dass Sie Ihren offiziellen 

732 AMV, 10433. Výpověd' Miloše Havla z 29.4. 1946. Havel uvádí, že se těchto 
pracovních schůzí nejčastěji účastnili N.:zval, Řezáč, Drda, dr. F. Kubka, 
Plachta, Smrž, dr. J. Wenig, Rašilov. Cjcitz, dr. M. Rutte, Vávra, Čáp a 
Wassermann. 
733 AMV, 10433. Výpověd' Miloše Havla z 29.4. 1946. 

734 AMV, 10 433. Dopis Otakara Nejcdlého z 6.5. 1946. 
735 AMV, 11031. Výpověď Josefa Heina z 27.11.1945. 
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Geburtstag am 25. feiern, werde ich mir erlauben, mích noch 

einmal mit meiner Gratulation einzufinden. "736 Podle Sohnela "na 

základě této známosti byla pak na můj zásah odvolána z Havlova 

biografu v Lucerně před tím nařízená nucená správa". Sohnel 

pomáhal Havlovi i při intervencích za řadu českých občanů. Havel 

k tomu dodal: "Blíže jsem se stýkal jen se Sohnelem a Zanklem. 

Sohnel připadal mi jako slušný Němec, také jsem poznal, že není 

nějakým horlivým nacistou a ve shora uved směru mě dosti často 

pomohl (k dobru mnoha jedinců), a to jednak ve věcech, ve 

kterých mohl on sám rozhodovat, byla to tzv. Verbindungsstelle ve 

Filmovém ústředí, jednak přímluvou a zpracováním u ing. Zankla, 

který byl vlastně jeho nadřízený jako Oberregierungsrat v ÚŘP."737 

Havel sám říká, že "bránil Němcům proti konfiskaci svého 

majetku nejen ve svém zájmu. nýbrž i v zájmu několika set 

podnikových zaměstnanců ... Pokládal jsem za svou povinnost 

pomoci každému z našeho oboru, kdo se ocitl v nouzi a tísni, 

většinou tím, že jsem jim poskytl pro forma zaměstnání a tak je 

kryl před pracovními úřady."73 ~ 

Ke svým stykům s Němci Havel dodává, že mu nic jiného 

nezbývalo: "Položil jsem si otázku, zda je dobré v době nesvobody 

vyrábět české film či nikoliv. Londýnská vláda ani emigrace 

nedala příkaz, aby se český filrn přestal vyrábět." Podle Havla bylo 

zastavení filmové výroby cílem okupantů a český film byl "jediný 

projev v české řeči v zemích českých i na Slovensku, jinak byla v 

kinech slyšet jen němčina". Proto se rozhodl pokračovat. "A toho 

nebylo lze docílit jinak, než vhodnou taktikou a stykem s Němci, 

jelikož český film byl přímo podřízen Němcům. S jinými Němci 

než filmovými jsem za války ncpromluvil."739 

736 AMV, 10433. Dopis dr. Sohnelovi z 20.11. 1944. 
737AMV, 10 433. Výpověd' Miloše Havla z 9.2. 1946. 
738 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s.88. Dopis ministru Václavu 
Kopeckému, 9.7. 1945 
739 AMV, 10 433. Výpověď Miloše Havla z 29.4. 1946. 
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Havel byl po válce srovnáván s ředitelem druhé produkce 

Feixem, který se styky s Němci nezkompromitoval. To je případný 

argument proti Havlově činnosti za války. Na druhou stranu lze 

pochybovat o úspěšnosti tolika intervencí ve prospěch převážně 

kulturních pracovníků, kdyby Havel kontakty s okupanty 

nenavazoval. 

"On s nimi musel hrát bet1a, protože je měl za zadkem. Měl 

jednoho Němce v Lucernafilmu. Musel ho mít jako dozor." 740 

Havel tvrdí, že byl v roce 1942 přinucen komisařem gestapa 

Abendschonem (Grossmannem). aby do svých podniků přijal 

Němce, jinak bude dosazen treuhander. Zaměstnal Čecha 

Sedláčka, který se přihlásil k německé národnosti. Havel před ním 

varoval své zaměstnance. 741 

Miloš Havel se nikdy politicky neexponoval. Spoléhal spíše 

na neformální jednání s některými vládními činiteli. O jeho podnik 

Lucerna se na podzim 1938 začala zajímat policie. Jednalo se o 

"protistátní a sabotážní činnost tajného spolku, který má své 

klubovní místnosti v Praze II, Štěp. ul. "Lucerna"." Členové spolku 

se měli zmocnit funkcí v nově vznikající Straně národní jednoty s 

úmyslem sabotáže a přípravy návratu prezidenta Beneše. 

Prohlídkou bytu bylo zjištěno, že patří Miloši Havlovi, ale slouží 

pouze k občasným okultistickým schůzkám. K Milošovi Havlovi 

vyšetřovatel poznamenal, že spolumajitel paláce Lucerna Miloš 

Havel byl svého času (v letech 1926-27) členem NOF v Praze II, 

později pak stoupencem ND a NSJ. Politicky veřejně nikdy 

nevystupoval. .. " 742 

Po válce byl v souvislosti s Lucernou podezříván znovu, 

protože měl pro zpravodajské účely gestapa uvolnit v podniku 

Lucerna kancelář, která byla vedena pod hlavičkou firmy Glawa. 

740 Žantovský, Petr: Století Otakara Vávry, Praha 2001, s. 27 
741 AMV, 10 433. Výpověd' Miloše Havla, nedatováno. 
742 SÚA, 225-1184-35117. Hlášení policejního ředitelství v Praze prezidiu MY z 
28.11. 1938. 
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Firma Glawa byla krycí firmou německé zpravodajské služby pro 

sledování Háchova okolí. V obchodním rejstříku byla řádně 

zapsána a jako majitel byl veden ředitel podniku Lucerna Gustav 

Seidl, rakouský státní příslušník. "Obchodní místnosti uvolnil pro 

tyto účely Miloš Havel," tvrdil vedoucí pobočky gestapa Willi 

Abendschon - Grossmann. Ředitel kanceláře byl kriminální rada 

Schulze. Správce domu Polívka ale vypověděl, že Havel s domem 

v sousedství Lucerny neměl nic společného a vlastnila ho 

Moravská banka. 743 

S německou zpravodajskou službou přišel Havel 

prokazatelně do styku v jiné souvislosti. Již v roce 1939 se 

seznámil s dr. Holmem, což byl agent SD Paul Thi.immel a 

informátor československé zpravodajské služby. Holm se 

s Havlem stýkal nejprve kvůli prodeji barrandovských ateliérů, při 

němž prosazoval proti Winklerovi vyšší odškodnění Havla. Havel 

se s ním stýkal až do jeho zatčení v březnu 1942. "Zatčení dr. 

Holma nahnalo Milošovi hodně strachu. Něco o jeho činnosti věděl 

a pomáhal mu. Např. mu pújčil svůj vůz s řidičem Václavem 

Dufkem, z něhož dr. Holm při cestě do Bratislavy vysílal tajné 

zprávy do Londýna. Miloš mu pomáhal i finančně. Naproti tomu 

dr. Holm prosadil na žádost Miloše řadu věcí. Mimo jiné vymohl i 

propuštění Jaroslava Kvapila z vězení v Praze a JUDr. J užíka 

Scheinera z koncentračního tábora v Buchenwaldě . 744 

Podle Václava Havla to byl právě Ho lm, kdo požádal 

"Miloše, aby přijal do služeb Lucerny jako tajemníka pro styk s 

Němci jeho pomocníka Sedláčka, který mluvil bezvadně česky. 

Když se později Sedláček dozvěděl, že je Holm vyšetřován 

gestapem, vzal si život. "745 

V roce 1944 vypukla novinová kampaň aktivistických 

novinářů, týkající se okolností natáčení filmu Jarní píseň. Novináři 

743 AMV, 10433.Zprávaz28.5.1947. 
744 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s. 62 
745 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s. 62 
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se podivovali, jak mohla být rc/.ie svěřena nezkušenému Rudolfu 

Hrušínskému. Stejně hloup)mi invektivami jako kolaborantští 

žurnalisté častovali Havla i členové Disciplinární rady filmových 

pracovníků i po osvobození. Lucerna byla podle nich "rejdiště pro 

zvrácené choutky". Havel "j:tku všeobecně známý homosexuál 

shromáždil kolem sebe morál11ě zkažené mladé muže a potom je 

činil povolnými k svým činům Např. O. Papež, Čáp, dr. Rychlík, 

kterého udělal ředitelem firm) a v poslední době zejména Rudolf 

Hrušínský ml, kterému dal /~t jeho povolnost "udělat si film", 

ačkoliv jmenovaný o filmovl; práci nemá ani ponětí. Na všech 

exteriérech měli tito homosex uúlové skandály, takže Lucerna byl 

všeobecně známa jako seme11istě pohlavně úchylných lidí." 746 

K tomu není co dodat. Snad _1cn. že je pod obviněním podepsán 

režisér nejstupidnějších komunistických propagandistických filmů 

a pracovník Pragfilmu Vojtěcll Trapl. 

Havel vysvětlil obsazení Hrušínského tím, že ateliérový 

termín se uděloval na posled11Í chvíli. Jarní píseň měl režírovat 

František Čáp, který se zdržel m1táčením Děvčice z Beskyd vlivem 

špatného počasí. Frič i Cikán měli jiné závazky. Musel to tedy 

natočit nějaký adept režie. Jiří l.chovec byl nemocen, proto padla 

volby na Hrušínského, který pusobil v Lucernafilmu od roku 1939 

jako herec. Roku 1943 pn1coval jako adept režie u Čápa. 

Dramaturgický sbor ho doporučil s tím, že umělecký dozor nad 

filmem převezme Miroslav !Zutte. "Kampaň v okupačních 

novinách byla záměrně in.--;pirována přisluhovači okupantů 

Kožíškem (Polední list) a Wernerem (České slovo)."747 

Dne 31.května 1945 oznúmila Havlův případ závodní rada 

Filmových ateliérů BarrandO\ za předsednictví Karla Hyky (u 

něhož v Havlův neprospěc h intervenoval Otakar Vávra) 

Disciplinární komisi při Sv<tl.ll filmových pracovníků v Praze. 

746 AMV, 10 433. Protokol závodní r;tdy barrandovských ateliérů z 31.5. 1945. 

747 AMV, 10 433. Výpověď Miloše llavla před Disciplinární radou Svazu 
filmových pracovníků. 
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Obvinila ho z kolaborantství. .l<lko důvody uvedla mimoúřední styk 

s Němci, pitky, při "kterýžto byli přítomní Zankl, Soehnel, Fail, 

Grossmann, zrádce pplk. ~ovák, zrádce Smola. Zakoupil 

starožitnou bibli, cennou národní památku a daroval ji Zanklovi". 

Nechal natočit film Jan Cimbum. který měl hrubou antisemitskou 

tendenci. 748 

Havel vypovídal osmkrát pf·ed disciplinární radou, která měla 

pokaždé jiné složení. 749 Byl obviněn z nepřístojného chování v 

době okupace, kterého se mť I dopustit tím, že udržoval styk s 

Němci v rozsahu přesahujícím míru nezbytné nutnosti a že jim 

poskytoval dary všeho druhu, uplácel, poskytl své motorové 

vozidlo k útěku příslušníka gestapa, byl příčinou mravního úpadku 

dalších osob a vyrobil film Jun ( 'imbura s "hrubou antisemitskou 

tendencí". 750 

Ve prospěch Havla vypovídala drtivá většina filmových 

pracovníků. Přitížila mu svědectví Jana Drdy, Václava Řezáče, J. 

A. Holmana a Lídy Baarové. 7 ~ 1 

Patrně předem dané ro;hodnutí rady nemohly změnit am 

jednoznačné výpovědi v Havlu\ prospěch (o jeho činnosti proti 

okupačnímu režimu pojednávám v kapitole 6). 

Poté, co byl Havel opakovaně zatýkán a vyslýchán, se zeptal 

vyšetřovatele, zda byla přezkoumána také činnost členů filmového 

748 AMV, 10 433. Všichni zaměstnanci mu až na tři vyjádřili podporu, přesto 
bylo disciplinární radě, údajně i na nútlak režiséra Vávry zasláno negativní 
stanovisko. (Výpověď Václava Peciána z 8.2.1946, AMV, 10 433). K režiséru 
Vávrovi poznamenal bratr Miloše Havla: "0 tom, že se k Milošovi zachoval 
neuvěřitelně nepěkně, svědčí skutečnost. že se osobně angažoval, když od 
závodní rady Lucernafilmu bylo vym<'li1áno udání na Miloše. Vávra se takto snad 
chtěl očistit od skutečnosti, že za válkv tád uplatňoval ve svých filmech Lídu 
Baarovou a navštěvoval Filmklub v I .uccrně, vedený Němci, kde jsem s ním 
občas hovořil." (Havel, c.d., s. 66) 
749 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s. 104 

750 AMV, 1 O 433. Obvinění Disciplin:tmí rady SFP z 2.10.1945 a 31.5. 1945. 
751 AMV, 10 433. Jan Drda: "Bylo mi vždy jasno, že Havel je typický 
kapitalista, který pro své hospodářské Z<ijmy korumpuje všechny strany, jak 
Němce, tak Čechy, a také jsem se nikdy před nikým s tímto svým stanoviskem 
netajil." Josef A. Holman: "Drda a Ře1.úč po dlouhou dobu konali alibistickou 
ochranu p. Miloši Havlovi, největšímu škůdci národnímu a sociálnímu. Za tuto 
činnost jsem proti němu 20 let otevřttll' bojoval." 
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národního výboru. "Dr. Klíma mi odpověděl, že nebyla. Zeptal 

jsem se dále, zda je mu znómo, že někteří členové národního 

výboru podepsali vyloučení presidenta republiky z národa a dali se 

při tom filmovat, kterýžto film byl během okupace promítán v 

biografech. Dr. Klíma mi odpověděl, že mu to známo je, jelikož asi 

před dvěma dny dotyčný film' idčl."752 

Otakar Nejedlý napsal dopis, v němž potvrzuje, že styky, 

které Havel s Němci musel udržovat, byly nedobrovolné a jemu 

velmi nepříjemné. Udržoval je jen z nezbytné nutnosti. "Mám za 

to, že obvinění proti národní cti vůči Milošovi Havlovi jsou jen 

povahy osobní, neb konkurenč11í.··753 

Havel byl 17.10.1945 vyloučen disciplinární radou SČFP z 

jakékoli činnosti ve filmovém oboru.754 

Na Havlově vyloučení se podílel i Elmar Klos: "Já jsem 

předsedal senátu, který vyloučil Havla. V té komisi byl Průcha a 

byli tam lidé z Barrandova. . .. napřed Nezval prosadil jako 

předsedu senátu Slavíčka. Pak tam byl Steklý. Nakonec jsem byl 

předsedou senátu já a Nezval za mnou přišel. Já jsem předtím 

nechápal, proč se Nezval snaží zabránit vyloučení Havla 

z kinematografické činnosti, a/. teď jsem pochopil, že ho k tomu 

vedla vděčnost, protože Havel ho za okupace zachránil. Havel pak 

sám těch věcí, kdy někomu pomohl, vytáhl velmi mnoho. My jsme 

tehdy byli trochu naježeni proti Lucemafilmu z toho důvodu, že za 

okupace to byla skutečně tako'ú demoralizační skupina."755 

Proti Havlovi mělo být nhájeno řízení podle velkého a 

posléze podle malého retribučního dekretu. Snaha o Havlovo 

odsouzení byla nemalá, ale dúkazy chyběly. "ZOB II navštívil 

752 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s. 101. Dopis Václavu 
Kopeckému. 
753 AMV, 10 433. Dopis Otakara Nejcdlého z 6.5. 1946. 
754 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s.ll3 

755 Klos, Elmar: Dramaturgie je když .... Praha 1987, s. 77. Havel výslechový 
protokol před disciplinární radou nepuclcpsal, označil ho za zkreslený a 
zmatečný. (AMV, 10 433. Protokoly/ 12.10. 1945 a 17.10. 1945) 
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státní zástupce Jaroslav Morávek, který si vyžádal spisy o Havlovi. 

Morávek chce sloučit spisy trestní komise ÚNV a prokuratury 

lidového soudu se ZOB II a vypracovat žalobu proti Havlovi podle 

velkého retribučního dekretu. . . . Morávek je toho názoru, že 

Havla je možno stíhat ještě po odsouzení podle VRD ještě pro jeho 

provinění proti mravopočestnosti řádným trestním 

soudem.V případě, že by byl Havel lidovým soudem osvobozen 

nebo kdyby žaloba podle velkého retribučního dekretu nebyla 

možná, je jeho odsouzení trestní a nalézací komisí ÚNV podle 

MRD možno provésti dodatečnť.'·756 

Havel byl nakonec souzen jen podle malého dekretu. 15. 

prosince 1947 bylo řízení zastavcno. 757 

Miloš Havel přišel o Luccrnafilm, který existoval od roku 

1912 do roku 1949. V červenci 1949 byl zadržen při pokusu o útěk 

do Rakouska v ruské zóně rakouskými četníky a v Československu 

odsouzen k dvěma letům vězení. Byl dokonce získán jako 

spolupracovník StB, "úkoly však řádně neplnil". V roce 1952 se 

mu podařilo uprchnout společnč s režisérem J. A. Holmanem do 

Mnichova. 758 

Typickým příkladem človčka, který si neúspěchy v tvorbě 

kompenzoval aktivistickými postoji a ohrožoval tím své kolegy, 

byl režisér Václav Binovec. 

Narodil se v Praze 12. zúří 1892 a již v roce 1917 si zřídil 

tehdy první samostatný filmov)~ ateliér. Brzy se dostal do finanční 

tísně, prodal obchod svého otec a odjel na několik let do Spojených 

států, kde se "naučil od amerických filmařů rozpoznávati záliby 

obecenstva". 759 Roku 1919 natočil "první český opravdový 

velkofilm" Sivooký démon podle předlohy Jakuba Arbesa. V 

756 AMV, 10 433. Složka Elbl, Jindřich 1. 6.11.1946. 
757 Havel, Václav M: Mé vzpomínky. Praha 1993, s. 67 
758 tamtéž, s. 113. SÚA, 2-651/10. 

759 Životopisná data s důrazem na poLitivní stránky Binovcovy osobnosti jsou 
obsažena v článku Jubilant, Kinorevue 8. 1942, č.47, s. 371 a ve vlastním 
životopise, který je součástí "Přípisu" (/\MV, S-531-6- viz níže). 
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průměru natáčel 6-1 O většinou velmi podprůměrných filmů ročně. 

Výjimku tvoří právě jeho poslední film Městečko na dlani, který je 

považován zajedno z nejzdařilejších protektorátních děl. 

Binovec byl člověk velmi ctižádostivý, patrně nepříliš 

schopný a jeho neuspokojené ambice se projevovaly v politické 

orientaci a vztazích s ostatními filmaři. Roku 1926 vstoupil do 

NOF údajně kvůli obdivu k osobnosti Generála Gajdy. "V roce 

1926, když Gajda měl vlastní stranu a já pod vlivem četby 

Medkových a Koptových románů jsem v Gajdovi viděl hrdinu, a 

proto jsem se přihlásil do jeho strany. Asi po roce byly úmysly 

Gajdy odhaleny jeho soudním procesem a byla vydána podrobná 

brožura od mjr. Kratochvíla, která Gajdu osvětlila. Na základě 

těchto zpráv jsem se rozhodl vystoupiti z NOF."760 To se stalo v 

roce 1928. Zanedlouho se stal členem strany národně socialistické. 

"V roce 1932 jsem byl postaven do čela odborové organizace 

filmových zaměstnanců. V této organizaci v boji za sociální 

požadavky bylo členům výboru doporučeno, aby každý vstoupil do 

některé politické strany, abychom při prosazování kolektivních 

smluv měli podporu politických stran. Já jsem vstoupil do strany 

Národně sociální. V této politické organisaci jsem zůstal do jejího 

rozpuštění." 761 

Jak se zmínil, v roce 1932 se stal místopředsedou a později 

předsedou Českomoravské filmové unie, což byla odborová 

organizace filmových zaměstnanců. 

Václav Binovec podle svý·ch slov ovládal devět jazyků a 

"studoval střední, vysoké a odborné školy v bývalém Rakousku, 

Německu a USA". 762 Ve skutečnosti skončil maturitou na reálném 

gymnáziu. Považoval se za jednoho z budovatelů české 

kinematografie. 763 

760 AMV, 305-570-8. Výslech u Krajského soudu v Hradci Králové, 3.2. 1949. 
Viz Přílohu 9. 
761 tamtéž 
762 AMV, 325-104-8. List zaslaný Výboru osvětové služby z 1.1.1944. 
763 AMV, S-531-6 
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Pozornost policie se na Binovce upřela už na začátku 

třicátých let, kdy se zabýval dovozem filmů za Sovětského svazu. 

"Zdejšímu úřadu bylo důvěrně sděleno, že bývalý majitel Weteb

Filmu Václav Binovec dodétvá sovětům nějaké fotografické 

snímky a že pro ty pracuje .... Veškeré ruské filmy dostává 

Binovec prostřednictvím ruské sovětské mise v Praze na protiúčet, 

z čehož plyne, že Binovec též sovětské misi dodává. Václav 

Binovec nepožívá u ostatních majitelů filmových společností valné 

pověsti a jest finančně na mizině .... Binovec podléhá úplně vlivu 

Julia Prokůpka, ředitele Weteb-Filmu, který jest organizovaným 

komunistou a častým návštčvníkem sovětské mise v Praze. 

Prokůpek jest svým jednáním tak kompromitován ,že ředitelé 

jiných filmových společností obchodní spojení s ním přerušili."764 

V politických změnách roku 1938 vycítil Binovec příležitost. 

Už v říjnu roku 1938 inicioval dohodu šestnácti českých režisérů, 

v níž odmítali dále pracovat pro židovské producenty. Za to ho 

napadl ředitel Elektafilmu Fiala a znemožnil další Binovcovu práci 

pro tuto firmu. Byl také iniciátorem dopisu patnácti režisérů 

Miloši Havlovi, aby propustil své židovské ředitele a vedoucí 

zaměstnance. 765 Binovec ho poté jako člen tříčlenné delegace kvůli 

zmíněné záležitosti navštíviL ale Havel odmítl jejich žádosti 

vyhovět. Na následky těchto snah vzpomíná Jiří Weiss, kterému 

bylo už koncem roku 1938 znemožněno točit filmy, protože 

Syndikát filmových pracovníkú vyloučil ze svého středu všechny 

členy židovského původu. 766 

Je pravděpodobné, že se vzhledem k údajnému počtu patnácti 

lidí nejednalo jen o režiséry, ale spíše o asistenty či jiné filmové 

pracovníky. 

764 SÚA, 225-341-34. Zpráva policejního ředitelství v Praze prezidiu min. vnitra 
z 16.4 1930. 
765 Krejčová, Helena-Krejča, Otomar. ml.: Případ Binovec, in: Iluminace 8, 
1996, č.4, s.115. AMV S-531-6. 
766 Weiss, Jiří: Bílý mercedes, Praha I 995, s.39 
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Václav Binovec byl ze své funkce předsedy ČSFU také 

členem Filmového poradního sboru, kde "se již na podzim 1938 

stavěl proti židům a zednářúm ve filmové výrobě. Když člen 

Filmového poradního sboru, rcž. Binovec dal v listopadu 1938 

pilný návrh, aby ze zasedání byl vyloučen zástupce amerických 

židovských firem Žid Walter Lustig, byl navrhující 

okřikován ... "767 

Na Binovcovy aktivity reagovalo Národní osvobození. Podle 

listu se v říjnu objevilo mnoho snaživcú, kteří se rozhodli svoji 

dosavadní nedostatečnou kvalifikaci a uplatnění prosadit v nové 

době jinak, z nichž zvlášť vlivným a mocným mužem se stal 

přední funkcionář organizace filmových pracovníků. Nyní tento 

tvůrce prorazil přes "několik ostrých výstupú, několik iniciativních 

výpadú proti nearijským kolegúm-režisérům i domněle nearijským 

novinářům". Stal se prominentem, dostává nové smlouvy a 

zapomnělo se na jeho neúspěšné filmy. "Kariéra tohoto 

samozvaného očišťovatele českého filmu nebude mít dlouhého 

trvání. Český film musí být ve 2. republice více než kdy dříve 

národním kulturním statkem, od něhož musí pryč ruce diletantů a 

konjunkturalistů." 768 

Po okupaci o sobě dal Binovec vědět hned 16. března 1939, 

kdy s fašistou Zdeňkem Zástěrou a režisérem Ladislavem Bromem 

odjel na Barrandov, který se předtím pokusili obsadit Vlajkaři, 

"udělat pořádek". Binovec vylíčil události takto: "Dne 16.3. 1939 

jsem šel po Václavském námčstí, byl jsem zastaven dr. Ing. 

Zástěrou, který mne vyzval, abych s ním odjel na Barrandov a 

uklidnil zmatek mezi filmovými pracovníky. Já jsem s návrhem 

767 AMV, fond S-531-6. Výpověď Emila Sirotka ze září 1946. 
768 r.r.: Filmový režisér, který dovedej ít s dobou, Národní osvobození 15, 
14.12.193 8, s.6. Citováno podle Bednat·ík, Petr: Arizace české kinematografie 
1938-1942, diplomová práce FF UK, Praha 1999, s. 25. 
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souhlasil a společně jsme sedli do připraveného auta, patřícímu zeti 

Zástěry režiséru Bromovi." 769 

Binovec líčil svou cestu na Barrandov jako shodu okolností, 

což neodpovídá skutečnosti, jelikož byl k aktu převzetí ateliérů 

zmocněn českými fašisty. "Pověření: Hlavní stan Fašistického 

Národního tábora v Praze pověřuje rozkazem rež. V.Binovce, 

předsedu Čsl. Film. Unie, Josefa Krause - as. film. režie, Jana 

Tullu - filmového výtvarníka a akademického malíře, Václava 

Štrupa - as. film. režie dozorem nad poárijštěním následujících 

podniků, ústavů a organizací: AB, Foja film, Host film, biografů 

Aleš, Adrie, Hvězda , Koruna. Olympie, Louvre, Rokoko, Slavia, 

Tatra, výroben a půjčoven. Mimo to je rež. Binovec odpověden za 

vedení čsl. Filmové unie." 770 

Filmový asistent Kraus převzal ateliéry již dopoledne s 

pověřujícím dopisem od Gajdy a za doprovodu členů osobní gardy, 

obsadil místnost, kde čekal na další příkazy, a zaměstnancům 

údajně vyhrožoval zbraní. Nepřítomný Miloš Havel ho z ateliérů 

telefonicky vykázal. 

Jeho pochybení měli napravit právě Zástěra s Binovcem. Na 

Barrandově neJprve promluvil Zástěra: "Zdar! Přátelé, 

spolupracovníci, bratři, sestry! Byl jsem pověřen bratrem 

generálem Radolou Gajdou, abych provedl ve všech pražských 

filmových podnicích a biografech arisaci, tak jak to vyžaduje doba. 

Myslím, že jste všichni upřímní Češi a že tento zákrok s námi 

vítáte. Prosím, aby v této věci. jelikož nejsem do zdejších poměrů 

zasvěcený, dal potřebné příkazy bratr filmový režisér Václav 

Binovec." Slova se ujal režisér Václav Binovec: "Kamarádi a 

sestry! Na naši zemi, která nám byla Bohem svěřená, na které 

vládli naši čeští králové jest dnes obsazena našimi sousedy. 

769 AMV, 305-570-8. Výslech u Krajského soudu v Hradci Králové, 3.2. 1949. 

770 AMV, 300-1-3. Pověření Gajdou L 16.3. 1939. Ihned po okupaci vznikl 
z iniciativy fašistů Český národní výbor. 16.3. byla zveřejněna výzva v tisku o 
převzetí moci a vytvořena prozatímní fašistická vláda. Součástí plánů bylo i 
převzetí českého filmu. 
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Doufám, že si budeme dále kulturně vládnouti sami, tak jak nám 

říšský vůdce Adolf Hitler přislíbil, že zůstaneme svébytní. Já jako 

váš starý spolupracovník, byl jsem vždy fašistou. Přicházím z vůle 

předsedy národního výboru Rudolfa Gajdy a prosím vás snažně, 

abyste pilně pracovali na svých úkolech dále. Český film se bude i 

nadále vyrábět, ale budou ho vyrábět ti, kteří se zde narodili. Češi, 

které všichni známe a ne cizáčtí židé, proti kterým jsem se postavil 

již v režisérském provolání dne 25.října a které jsem vlastnoručně 

podepsal. Bylo nám tenkráte přislíbeno, že se židovské živly 

odstraní, ale překotným spádem událostí to snad ani nebylo možno 

provésti. Bratři a setry pracujte dále, nedejte se ničím mýlit a řiďte 

se podle svého srdce, které bije pro náš národ. Říká se, že kdo se 

modlí pracuje, já však říkám, že kdo pracuje, ten se modlí a my se 

budeme denně modlit k majestútu českého národa, a to bude v 

tomto případě, že budeme pilně pracovat, a doufám, že mi všichni 

rádi slíbíte, že budeme všichni pracovat dále. Váš slib 

přijímám."771 Binovec k projevu uvedl, že "po ukončení 

Zástěrovy řeči v sále tzv. kina zvedlo se proti nám v hledišti moře 

pravic fašistického pozdravu. To to bylo zároveň ofotografováno 

bleskovou kamerou. Neslyšel jsem tehdy nějakou poznámku ze 

zástupu, nýbrž bouřlivý pozdrav Nazdar."772 

I v tomto případě zasáhl Miloš Havel: "Když jsem byl o 

tomto zákroku telefonicky inCormován ředitelem Hamrem, dal 

jsem si zavolat k telefonu ing. Zástěru, s důrazem jsem se mu 

ohradil proti jeho postupu a vykázal jsem je z továren. Mé výzvy 

jmenovaní uposlechli a tím byl případ ukončen."773 

"Po skončených projevech jsme ihned odjeli zpět do Prahy. 

Téhož dne jsem dostal od Zástěry list s hlavičkou Česká národní 

rady, který byl adresován A-B film Barrandov. V listu bylo 

uvedeno, aby A-B propustil ze svých služeb cizí státní příslušníky 

771 AMV, S-531-6. Zápisy projevů z 16.3.1939. 
772 AMV, 325-104-8 
773 AMV, 325-104-8 
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a neárijce. Při předávání mě současně žádal , abych tento dopis 

odevzdal správní radě na Barrandově, neboť on má prý jinou 

důležitou práci. Zástěra měl na rukávě bílou pásku s vyšitým 

českým lvem a tato páska podle jeho tvrzení ho opravňovala 

jednati za ČNR. Podle dispozic Zástěry jsem obsah dopisu ve 

správní radě Barrandově přečetl a o vykonání mého úkolu jsem 

Zástěrovi podal telefonickou zprávu, ten mi odpověděl, abych 

jemu dopis vrátil, což jsem ve skutečnosti učinil," řekl po válce 

Václav Binovec. 774 

O návštěvě Binovce se zmiňuje i Miloš Havel: "Již 16. 

března se dostavil do schůze správní rady společnosti, které jsem 

byl jako člen přítomen, režisér Binovec, prý na příkaz generála 

Gajdy, aby s panem Bromem převzal nad podnikem dozor."775 

S fašisty přicházel Václav Binovec do styku často. Roku 

1938 založil Vladimír Břetená!· s Karlem Kasandou- Babkou 

spolek Československý árijsk) s\·az a "počal vydávati časopis Štít 

národa. S Břetenářem jednal pkdseda Antijudische Weltliga fur 

Ostmark Publer z Vídně, dle pokynů tiskového zplnomocněnce 

von Gregoryho. Byl sestaven přípravný výbor pro založení ligy v 

Protektorátu: Břetenář, Bínovec. f. rež, Novotný z NAKJ, poštovní 

rada dr. Stulík z Vlajky a činovníci NAK Muller, Klíma a dr. 

Htibschmann. "776 

Několik týdnů před okupací podal přihlášku do NOF na 

popud Bohumila Smoly. 777 Byl i členem NTF, kde působil jako 

druhý místopředseda. Shromáždil u sebe asi dvacet přihlášek do 

této organizace, které vypln i I i lidé pracující v kinematografii 

"V příštích dnech na to jsem dostával od známých vyplněné a 

podepsané přihlášky do NTF. Podepsané přihlášky jsem uložil do 

774 AMV, 305-570-8. Výslech V. Binovce u Krajského soudu v Hradci Králové, 
3.2. 1949. 
775 Havel, Václav M.: Mé vzpomínky, Pmha 1993, s. 319. Podle Havla zde 
"žádal, aby židé byli okamžitě odstraněni". (325- 104- 8) 
776 SÚA, k. 298, f. 2-90/1369, Binovec, s. 1369. Zpráva do Londýna ze 17.6. 
1940. 
777 AMV, 325-104-8. Výpověd' z 3.2.1949. AMV, Z-10-181. 
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svého pracovního stolu v organizaci film pracovníků ve Filmovém 

ústředí. Asi za půl roku, tj. koncem roku 1939 jsem při příchodu do 

kanceláře zjistil, že můj stůl byl někým nepovolaným otevřen a že 

část přihlášek do NTF ... byla odcizena. Případ tento mne rozčílil, 

ale byl jsem uklidněn dr. Jaurisem, který mi slíbil, že záležitost 

vyšetří. Zbývajících několik phhlášek jsem si odvezl domů a 

pokud vím, bylo ze stolu odcizeno asi 10-12 přihlášek Zbylo sedm. 

Všichni mně dali přihlášky dobrovolně, bez sebemenšího 

nátlaku." 778 

Od června 1939 do března 1940 byl Binovec členem Vlajky a 

v roce 1941 podal znovu přihlášku do NOF. 779 Do Londýna 

docházely zprávy typu: "filmový rež. Binovec . . . zdraví jen 

nacisticky". 780 

"Na počátku okupace byla utvořena Národní kulturní rada, 

předsedou byl prof. Dr. Hýsek a pod jeho kompetenci spadaly 

všechny složky kultury. Hýskovi podléhali předsedové 

jednotlivých sekcí . . . za film byl předsedou sekce dr. Zdeněk 

Zástěra. Měl placeného tajemníka Bohumila Smolu. Zástěra byl 

osoba, která rozhodovala a schvalovala nebo korigovala náměty a 

scénáře českých filmů, které byly v programu k natáčení."781 

Právě Národní kulturní rada chtěla financovat činnost Svazu 

árijských slovanských autorů. který vznikl z iniciativy Valeriána 

Entner a členů NTF. 1. schůze se konala 4. 8. 1939. Byly ustaveny 

delegace k NKR a kulturní komisi NS (Horák), v nichž měl být i 

Václav Binovec. Svaz měl podporovat "ryzí národní umění" a 

vystupovat "proti bolševictví a židovství". Předsedou se stal 

778 AMV, 305-570-8. Výslech u Krqjského soudu v Hradci Králové, 3.2. 1949. 
Přihlášky, které se dochovaly podali: Antonín Kubový- filmový asistent, člen 
NOF, pracovník v německém filmu, V<iclav Dražil- šéf filmové produkce, člen 
NOF, František Urbánek- asistent filmové produkce, dále asistenti režie Karel 
Donát, Josef Zezulka, Jindřich Fiala a Karel Šilhánek. 
779 Krejčová, Helena-Krejča, Otomar. ml.: Případ Binovec, in: Iluminace 8, 
1996, č.4, s. I 08-111. AMV, S-531-6. Dne 7.6.1939 se jako člen NOF přihlásil 
do Vlajky. Z ní byl v září 1940 vyloučen. 
780 SÚA, 1-50-45. 2.2. 1940 -zprávy z domova vojenské správě NVČS. 
781 AMV, 305-570-8. Výslech V. Binovce u Krajského soudu v Hradci Králové, 
3.2. 1949. 
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akademický malíř Karel Rélink, Binovec byl druhým 

místopředsedou. Jedením z odborných referentů byl asistent režie 

Josef Kraus. 782 

Václav Binovec byl jako důvěryhodná osoba pověřen 

ministerstvem lidové osvěty vykonávat funkci okresního 

vedoucího Veřejné osvětové služby v Praze XII. Jeho úkolem byla 

účast na oficiálních oslavách a pořádání "poučných přednášek". 783 

"V roce 1942 nebo 1943 po zřízení Veřejné osvětové služby jsem 

dostal písemné jmenování jako místní vedoucí VOSu pro Prahu 

XII. Toto jmenování bylo podepsáno ministrem osvěty Em. 

Moravcem, vzhledem k tomu jsem se nemohl odvážiti jmenování 

odmítnouti a proto jsem se dostavil k ustavující schůzi, která se 

tehdá odehrávala ve smíchovském Národním domě. Přivítací řeč a 

nástin práce VOSu přečetl Hugo Tuscány .... Funkci mně svěřenou 

jsem úmyslně zanedbával a to proto, že jsem chtěl docíliti, abych 

byl funkce zbaven. Na každou pozvánku ať byla jakákoliv jsem se 

vždy a to buď písemně . telefonicky nebo ústně omluvil 

s poukazem, že prací ve svém povolání jsem plně zaneprázdněn. 

Po 9 nebo 10 měsících, avšak méně než jednoho roku, bylo mé 

přání splněno a já dostal mé písemné vyrozumění, že uznávají můj 

nedostatek času a proto, že jsem zbaven této funkce. Mimo dříve 

uvedené ustavující schůze JSem žádnou Jinou schůzi 

nenavští vil." 784 

Po sjednocení filmových organizací do jediné instituce 

(nejprve Ústřední filmový odbor, poté Výbor plnomocníků a 

konečně na jaře 1940 na Filmové ústředí) se stal Binovec 

místopředsedou. Po vzniku ('MFÚ 15.2.1941 byl z orgamzace 

vytěsněn a předsedou se stal Emil Sirotek. Na místě místopředsedy 

byl nahrazen Josefem Jaurisem, kterému si později v dopise 

stěžoval, že jako zasloužilý filmový pracovník zůstává bez 

782 SÚA, 207-1403-14/25 
783 SÚA, 114-331-3/195 
784 AMV, 305-570-8. Výslech u Krajského soudu v Hradci Králové, 3.2. 1949. 
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zaměstnání a že by za svou dosavadní činnost zasloužil 

odpovídající ocenění. 785 Binovec byl neschopný uživit se tvorbou, 

a proto potřeboval funkci. Sám se nabízel pro práci v německém 

filmu. Emil Sirotek vypovídú. že mu práce byla kvůli odporu 

českých míst znemožněna a Němci mu nabídli místo dramaturga 

v Pragfilmu. 786 

Už v roce 1939 se Binovec pokoušel natočit film Čtverylka 

lásky s protizednářskou tematikou, z něhož však nakonec sešlo. 787 

Václav Binovec byl znám svými kontakty s německými 

činiteli. Tyto styky byly bohužel běžné u řady kulturních 

pracovníků, většinou se ale omezovaly jen na společenskou oblast 

a byly motivovány jednak strachem a jednak obavami ze ztráty 

prestiže a hmotných výhod. U Binovce hrála však největší roli 

nesporně ctižádost. Hojně se st)'kal například s gestapákem Hans 

Otto Galiem a pracovníkem SD Konigem - Klierem, jemuž 

podával zprávy z oblasti české kinematografie. "Binovec byl 

nejvýraznější konfident SD a gestapa, pracující v českém filmu, 

jehož zprávy byly vysoce ceněny a byl ze všech pracovníků 

nejvýše favorizován německým filmovým vedením, hlavně 

Martinem Wolfem."788 

"Binovcovy kontakty s německými místy ... vedly k tomu, 

že na počátku léta 1941 byla naoktrojována režie jeho dalšího 

filmu, Městečka na dlani ... "789 

Při natáčení byl v září 1941 zatčen Karel Hašler. Spory 

Hašlera s Binovcem jsou známé z výpovědí svědků po skončení 

války. Režisér Binovec však možnost, že by kolegu udal vždy 

popíral a tvrdil, že Hašler velmi často zpíval "různé nebezpečné 

785 AMV, S-531-6. Dopis Emilu Sirotkovi z 4.3.1941. 
786 AMV, S-531-6 
787 O tom podrobněji v kapitole o propagandě v českém hraném filmu. 
788 AMV, S-292-2. Výslech Josefa Vondráčka z 21.5.1952. 
789 Krejčová, Helena-Krejča, Otomar. ml.: Případ Binovec, in: Iluminace 8, 
1996, č.4, s. 124 
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písně" a "různé parodie na Německo", což mělo být pravou 

příčinou jeho zatčení. 790 V září roku 1942 byl snímek, jehož 

námětem byla prvotina Jana Drdy, uveden do kin. Již Drdův román 

vzbudil velký ohlas a stal se I iterární událostí roku 1940, kdy 

poprvé vyšel. Výborně vyprávěný sled kaleidoskopických událostí 

z idylického městečka Rukapáně, v němž vystupuje velké 

množství maloměstských figurek, se stal brzy jednou z 

nejčtenějších knih okupačních let. Společnost Nationalfilm záhy 

zakoupila práva na zfilmování. Binovec byl k této práci 

"direktivně určen na přímý zúkrok ÚŘP"791 . Do té doby proslul 

jako režisér řady únikových kýčl\ z třicátých let a toto byl 101 film, 

na němž pracoval. Bylo všeobt·cně známo, že Binovcovy filmy 

patřily vysloveně k periferním produktům. Proto angažoval 

vedoucí produkce Karel Feix jako uměleckého poradce Karla 

Hašlera, který měl zabránit kýčovitým scénám filmu. 792 S 

natáčením se začalo v červenci 1 941 v Třemošnici u Čáslavi. 

Binovec nesnášel Hašlerovu přítomnost a atmosféra při 

natáčení byla napjatá. 793 Těsně před skončením exteriérů byl 

Hašler zatčen a zanedlouho zahynul jako vězeň gestapa. Jestli 

Binovec Hašlera skutečně udaL nebylo nikdy bezpečně prokázáno. 

Případu se zevrubně věnuji v kapitole o odbojové činnosti českých 

filmových pracovníků. Zde uvádím jen tvrzení Václava Binovce, 

jimiž se po válce hájil. 

"Po zatčení Hašlera jsem byl po několika dnech předvolán 

do kanceláře gestapa, kde jsem byl vyslýchán Dressem .... Dress se 

vyptával, co vím o písničkách. které měl zpívat Hašler a které měly 

mít protiněmecký obsah. Já jsem vypovídal vyhýbavě a bránil jsem 

se tím, že jsem každý večer chodil brzo spát a tudíž jsem nemohl 

jeho písně slyšeti, písně, které .isme zpívali všichni společně byly 

nezávadné .... Asi za 14 dní (Dress- pozn. aut.) prohlásil, že Hašler 

790 AMV, 325-104-8. Výpověd' Václava Binovce z 8.1 1945. 
791 Březina, Václav: Lexikon českého ťilmu, Praha 1996, s 221 
792 Kučera, c.d., s.34 
793 Krejčová, Helena-Krejča, Otomar. ml.: Případ Binovec, in: Iluminace 8, 
1996, č.4, s.124-128 
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odvolal svá tvrzení o tom, že já jsem byl přítomen jeho zpěvu ... 

protokol sepsaný s Hašlerem byl psán německy a jen text české 

písničky česky. Obsah protokolu si nepamatuji a konec písničky 

byl zakončen refrénem "Kam se na nás bolševici hrabete." Po 

hodinové rozmluvě mne Dress upozornil, že jako režisér jsem 

osobně zodpovědný za vše, co se kolem filmu v mé režii 

odehrává." 794 

Ať už Binovec Hašlera udal, či nikoli, byl vzhledem ke své 

dosavadní činnosti i pro londýnský exil ten, který "udal Hašlera 

pro jednu písničku a Hašler to odpykal smrtí". 795 

Nejkřiklavějším proJevem Binovcovy kolaborace byl jeho 

přípis ministru školství a národní osvěty Emanuelu Moravcovi, 

týkající se poměrů v české kinematografii a personálního složení 

ČMFÚ, ze dne 3.4.1942, 796 o kterém Binovec tvrdil, že byl 

k d · v , :1 M , 797 vynucen a oncept op1su uz prcc em oravcem vypracovan. 

Ve skutečnosti měl asi Binovec jako důvěryhodná osoba v 

souvislosti se změnami ve správě protektorátu podat souhrnnou 

zprávu o poměrech v českém filmu a navrhnout opatření k 

nápravě. Z celého dopisu je cítit osobní zášť a snahu o diskreditaci 

téměř všech členů ČMFÚ. Podle Heleny Krejčové 131 na něm 

Moravec přípis o situaci v českém filmu vyžadoval v prosinci 1941 

a Binovec měl podat zprávu o stavu české kinematografie a 

navrhnout změny, což mohlo mít souvislost s příchodem 

Heydricha a s chystanou správní reformou. 798 

V úvodní části Binovec kritizuje způsob jmenování členů 

ČMFÚ, kteří byli nejprve v roce 1941 navrženi ministrem 

794 AMV, 305-570-8. Výslech u Krajského soudu v Hradci Králové, 3.2. 1949. 

795 SÚA, k. 297, fascikl2-90/864. Zpráva z 18.6. 1940. 
796 AMV, fond S-531-6. Patnáct nečíslovaných stran z 3.4.1942. 
797 AMV, fond S-531-6. Výpovědi V<tclava Binovce z 5.1. a 16. 1 . 1946. 
798 Krejčová, Helena-Krejča, Otomar. llll.: Případ Binovec, in: Iluminace 8, 
1996, č.4, s. 131 
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obchodu, pod jehož kompetenci tehdy film spadal, a který sám byl 

ovlivňován Filmovým poradním sborem, jenž prosadil do 

předsednictva ČMFÚ skoro tytéž členy, kteří tu již několik let 

zasedali a "vynechal pouze ty své členy, kteří projevovali slovem a 

činem své protizednářské a protižidovské smýšlení a poctivou 

snahu pro upřímnou spolupráci s Říší". Tím myslel Binovec 

především sebe. 

Největší prostor věnuje předsedovi Českomoravského 

filmového ústředí Emilu Sirotkovi. Jeho otec byl sociální 

demokrat, pracoval u "homoerotického Žida Osvalda Kohna

Koska", získal "pomocí záhadných vlivů" žižkovské kino Aero, 

přátelí se se "zednářem vysokého svěcení" odborovým Janem 

Hejmanem, snažil se .,znemožniti natáčení kulturně

politicko/propagačního filmu I' nový život (Lepší budoucnosti 

vstříc) v produkci Avis-filmu'". proti čemuž majitel firmy R. 

Dvořáček a jeho hlavní spolupracovník Miloš Cettl protestovali na 

ministerstvu obchodu. 

Binovcovy snahy o odstranění Židů z české kinematografie 

došly svého naplnění až v dobč okupace. Když podal v listopadu 

1938 návrh na vyloučení Žida Waltra Lustiga z FPS, byl 

okřikován "hlavně odborovým radou Hejmanem a Sirotkem a 

tehdejší předsedající odborový rada Ing. M. Urban návrh vůbec 

nepřipustil pro odpor ostatních ... 799 

V létě roku 1939 podal prý návrh, aby "z jakékoliv 

spolučinnosti v českém filmu byli vyloučeni zednáři ... teprve na 

rozhodný nátlak Binovcův byl návrh odhlasován, když se předtím 

někteří vzdálili, aby nemuseli b)'t hlasování pří to mni". 800 

"Činnost předsedy Film. ústředí a jeho výborů je jasná: 

suchou cestou byli odstraňovúni hlavně ti, kteří se snažili o 

kladnou spolupráci s Říší a kteří slovem i činem veřejně pracovali 

protožidovsky a protizednářsky. Tak např. když režisér Čeněk 

799 AMV, S-531-6 Patnáct nečíslovan~ch stran z 3.4.1942. 
800 AMV, S-531-6. 
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Šlégl předložil k schválení námět protižidovského filmu s tendencí 

návratu k půdě, byl tento námět Film. ústředím a Film. studiem 

jednoznačně zamítnut a režisér Šlégl od té doby není prakticky 

vůbec připuštěn k filmové práci:·xoi 

Miloš Havel podle Binovce "zastupuje výrobce českých 

filmů. Má pověst homosexuúla. Na dopis patnácti režisérů a 

deputaci ohledně odstranění Židů z kinematografie neodpověděl. 

Pan Havel naléhavé prosbě nevyhověl a kryl se velmi průhlednými 

výmluvami. Nevyhověl ještě ani dne 16. března 1939 této 

opětovné žádosti, přednesené ve správní radě továren A-B. Naopak 

zdržoval ještě přítomného Žida Kohna-Koska, aby sezení správní 

rady neopouštěl. "802 

Alois Fiala, který zastupoval v ČMFÚ výrobce celovečerních 

filmů, se podle Binovce zastáv{t Židů a "staví se vždy co nejostřeji, 

ovšem chytrácky skrytě proti všem filmovým pracovníkům, kteří 

jsou či byli známi jako lidé smýšlející opravdově s česko

německou spoluprácí a projevili se jako protižidovští a 

protizednářští pracovníci". 803 

Karel Pečený "zastupuje výrobce krátkých a kulturních 

filmů, zaměstnává u sebe v Aktualitě muže bývalého režimu jako 

jsou levičák Jindřich Elbl, Jindřich Brichta, který je stále ještě 

ženat se Židovkou". 804 

Binovec zmiňuje, že tvúrčí pracovníci neJsou zastoupeni 

zatím nikým, ale předseda Sirotek navrhl za jejich zástupce 

Martina Friče, který je podle něj marxista. 

Všechny čtyři odborové skupiny měly své poradní sbory. 

Binovcovi nejvíce vadili ;.ústupci IV. odboru - tvůrčích 

pracovníků. Zde zastupoval "scenaristy spisovatel Václav Krška, 

801 AMV, S-531-6. 
802 tamtéž 
803 tamtéž 
804 tamtéž 
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který byl okres. soudem v Písku potrestán vězením 6 měsíců pro 

homosexuální zločiny". 805 

Jiří Havelka, tiskový rc rcrent Filmového ústředí měl být 

"zloduchem a našeptavačem předsedy Sirotka". 

Z úředníků si Binovec ncj\íce všímal svého nástupce Josefa 

Jaurise, vedoucího skupiny filmových tvůrčích pracovníků, který 

"má pověst homosexuála, ledruje další homosexuály, jako 

jmenovaného již V. Kršku a dává je povolávati na odpovědná 

místa v poradním sboru Film. ústředí". 806 

Filmové studio bylo podle Václava Binovce "zcela zbytečná 

a drahá instituce", která "nepodkhá vůbec kontrole protektorátních 

úřadů ani kontrole Reichsprotcktora. Vedoucím studia je Ing. K. 

Smrž, který je stále ženat s Židovkou." 807 Zmínil se též o 

"komunistickém spisovateli" Vančurovi a "zarytém levičákovi" 

Miroslavu Ruttem. 

Na místa všech jmenovaných navrhl několik spolehlivých 

lidí, mezi nimi i sebe a Čeňka Šlégla. Přiložil i svůj a Šléglův 

životopis. V něm se líčí jako velký bojovník proti Židům, ale 

nikoli jako fašista. Stěžuje si, l:e nemohl točit a "teprve na zákrok 

Kultur-politische Abteilung bcim Reichsprotektor dostal Binovec 

opět jeden film k natočení jako režisér." 808 Nationalfilm prý 

přípravy záměrně protahuje. "Ředitel Feix, vedoucí firmy 

Nationalfilm, prohlásil v červnu 1941 Binovcovi alespoň přímo, že 

by s ním film nikdy nedělaL ale "když ti páni myslejí", tak prý 

jeden film mu musí dát." Majitel Lucernafilmu Miloš Havel s ním 

v roce 1940 uzavřel smlouvu na režii protizednářského filmu, "což 

chtěl využít jako reklamu k své očistě, ... a když docílil reklamního 

úmyslu, prohlásil Binovcovi, že nemůže přece točit nějaký 

805 tamtéž 
806 Homosexualita mohla znamenat hto1.bu internace v koncentračním táboře. 
Krejčová, Helena-Krejča, Otomar, mI.: Případ Binovec, in: Iluminace 8, 1996, 
č.4, s. 131 
807 AMV, S-531-6 Patnáct nečíslovan\'ch stran z 3.4.1942. 
808 tamtéž . 

265 



protizednářský film, co by prý tomu řekli Sokolové" 809
. Chtěl 

předělat námět na pikantní veselohru, což Binovec odmítl. 

Po válce byl Binovec zadržen a obžalován ve třech bodech. 

Za prvé, že byl informátorem pražského gestapa a uváděl o 

vedoucích osobách českého !ilmu, že jsou Říši nepřátelského 

smýšlení, za druhé, že byl členem tajné rady fašistické a za třetí, že 

udal Karla Hašlera a Jiřího Havelku. 810 

Proces se konal 22. září 1948 a Binovec byl shledán vinným 

v prvním a druhém bodě obžaloby, protože pro třetí bod se nenašlo 

dostatečné množství důkazů. Odsouzen byl na 3 roky vězení, a 

protože si většinu trestu již odseděl ve vazbě, byl propuštěn 7. 

listopadu 1949.811 

Na Ladislavu Bromovi ulpělo stigma účastníka pokusu o 

obsazení barrandovských ateliérú. Gajda vyjmenoval členy, kteří 

mají ateliéry zabrat. Bromovo jméno na pověření chybí. Lze věřit 

tomu, že tam fašistickou skupinu zavezl pouze jako řidič. Brom 

udává, že vezl Zástěru, malíře Tulu a režiséra Binovce. "Zástěra 

tam byl poslán Gajdou, aby udčlal pořádek, protože fašista Kraus, 

as filmové režie, který zabíral Barrandov den předtím, se tam 

choval nepřístojně. Nebyl jsem členem žádné aktivistické složky, 

stýkal jsem se například s Ivanem Olbrachtem."812 Na Barrandově 

ovšem po Zástěrovi a Binovcovi promluvil k filmovým 

809 tamtéž 
810 AMV, S-531-6 

811 AMP, fond 36, sign. 26 523. Protokol z20.10.1948. "V letech 1940-1945, 
tedy v době zvýšeného ohrožení republiky, v Praze podporoval nacistické a 
fašistické hnutí tím, že byl důvěrníkem a informátorem pražského gestapa o 
poměrech v českém filmu, dále tím, /e sepsal podání na blíže nezjištěný 
okupační úřad (služební místo), v něm?. podrobně rozebral osobní poměry v 
českém filmovnictví a uvedl o vedoucích osobách českého filmu, že jsou říši 
nepřátelského smýšlení, židozednáři et maří snahy aktivistických filmařů a 
posléze dal se zapsati jako člen tajné rady fašistické, tedy byl činovníkem 
fašistické organisace, čímž spáchal zločin proti státu podle paragrafu 3/1 retr. 
zák.č. 22/46 Sb. a odsuzuje se ... k trc'>tu těžkého žaláře v trvání tří let, 
započítává se vazba deset a půl měsíce, třetina jmění propadá státu, na dobu tří 
Jet se zbavuje občanské cti a celý trest na svobodě odpyká si ve zvláštních 
pracovních táborech." Byl zproštěn viny za udání Kala Hašlera. Viz Příloha 25 
812 AMV, 300-1-3. Protokol ze 17.4.1946. 
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pracovníkům. "Byl jsem pověl'en Zástěrou, abych pronesl několik 

slov za mladou generaci. Museli jsme urovnat to, co způsobil 

Kraus, který ohrožoval z pověJ·ení Gajdy osazenectvo zbraní."813 

Podobně se vyjádřil i Vúclav Binovec: "Auto řídil Brom a 

cestou mně Zástěra líčil poměry na Barrandově a chtěl, abych i já 

po jeho projevu pronesl několik uklidňujících vět k filmovým 

pracovníkům. Na Barrandově jsem mluvil po projevu Zástěry a po 

mně měl projev dr. Brom."814 

Ladislav Brom pocházel ze socialistické rodiny, sám byl 

členem národně sociální strany. V roce 193 5 studoval práce 

filmařů v Sovětském svazu. Za první republiky natočil sociální 

film Harmonika. 

Podle svých slov měl neustálé spory s nevlastním otcem své 

ženy Zdeňkem Zástěrou, který byl funkcionářem NOF a intimním 

poradcem Radoly Gajdy. "Jelikož jsem v té době dával najevo, že 

s jeho přesvědčením nesouhlasím, jinak mne nenazval než 

bolševikem a dokonce to šlu tak daleko, že mne fingovaným 

gestapem dal zajistit, načež byl jsem povolán do bytu mého tchána 

Zástěry, kde byl přítomen i Cihcrlacker, před kterým mne tchán 

políčkoval a činil různá příkoří. Byl jsem donucen, abych tchána 

odprosil v kleče a se sepjatýma rukama."815 

To potvrdil i pracovník pražského gestapa Dress: "V průběhu 

rozhovoru se Zástěra podřekl a sdělil nám, že pan Ůberlacker zatkl 

manželku doktora Broma. Proto jsem byl nucen podat odpovídající 

hlášení ve své služebně, přičemž jsem věděl, že pan Ůberlacker 

není u gestapa a nemá oprávnění provádět jménem gestapa 

zatýkání osob." 816 Bohumil Smola potvrdil, že se mu Zástěra 

chlubil, jak s Ůberlacherem. který se vydával za příslušníka 

gestapa, ztrestali Broma. Byl u toho i Dress, který Zástěru udal. 

Zástěra chtěl, aby Smola zakázal Bromovy filmy. 817 

813 tamtéž 

814 AMV, 305-570-8. Výslech u Krajského soudu v Hradci Králové, 3.2. 1949. 
815 AMV, 300-1-3. Protokol ze 17.4.1946. 
816 AMV, 300-1-3. Protokol z června 1946. 
817 AMV, 300-1-3. Protokol z 12.3. I 041. 
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Brom byl ještě "dvakrát zmlácen muži na ulici, v důsledku 

toho chtěl jsem opustit svoji manželku, kterou jsem si v důsledku 

toho už nechtěl vzít". 818 22. listopadu 1942 byl zatčen a vyslýchán 

kvůli své cestě do SSSR v roce 1935, kvůli provozování 

Židovského divadla před válkou a stykům 

s Lubomírem Linhartem. Nakonec nebyl odsouzen a po čtyřech 

měsících z vazby propuštěn ... 0 moje propuštění se zasadila Lída 

B ' " 819 B ' b 1 B 1 v vk k t v aarova. aarova y a romova spo uzac a z onzerva ore a 

úspěšně za něj intervenovala. Ocl roku 1943 pracoval v odbojovém 

hnutí, o čemž se podrobněji zmíním v příslušné kapitole. 

Brom byl podezříván, že za okupace nečestně nabyl firmu 

Reiter-film, jejímž byl předtím spoluvlastníkem. Vysvětlil to tím, 

že po okupaci se situace kriticky zhoršila, polovina filmů byla 

zakázána a firma upadla do finančních potíží. Rada Reiter začal 

mít zdravotní potíže, a protože byl navíc zednář, rozhodl se svou 

polovinu Bromovi prodat. Zanedlouho zemřel. Brom režíroval 

celkem devět filmů. Filmovou výrobnu a půjčovnu Reiterfilm, 

přejmenoval na Bromfilm, existovala do roku 1942. 

O přátelských stycích I adislava Broma s okupanty svědčí 

například to, že na křtiny své dcery pozval gestapáky Bohmeho a 

Stehleckera, což dokazuje jeho známosti v těchto kruzích. Nic na 

tom nemění fakt, že ze služebních důvodů nemohli přijít a poslali 

jen kytice. 

Brom se proti nařčení z kolaborace hájil především 

obsahovou náplní svých filmú za protektorátu: "Moje názory, které 

byly utvrzeny mým pobytem v SSSR se později umělecky 

projevily v českých filmech, které jsem jako režisér natočil. Pokud 

jsem mohl jako režisér nějak} Jilm natočit, bylo to vždy námět se 

sociálním zaměřením, z prostl·edí lidu a pro lid, kdežto mnoho 

jiných a většina točila filmy zúbavné a bez sociální a politické 

tendence. V době největšího útlaku jsem režíroval 3 filmy (Tulák 

818 tamtéž 
819 tamtéž 
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Macoun, Poslední podskalák d Skalní plemeno). V těchto filmech 

jsem dovedl přes nejpřísnější cenzurní kritiku Němců i čsl. Film. 

Ústředí uložiti do tematu i obranu vlastenecké jinotaje, které 

většině českých diváků byly srozumitelné, což je dnes možno lehce 

dokázat." 820 Za své filmy byl často napadán fašistickým tiskem, 

kterým byl označován za marxistu.821 

Brom hovoří i o tom, že bojoval "těžký boj s gestapáckým 

vyděračem Blixensteinem, který chtěl za cenzurní propuštění filmu 

úplatky a který proto, že jsem mu nedal ani haléř, mne insultoval 

v kanceláři přítomnosti Hoffmanna a Kubíčka." 822 Jak vidno, 

souboj s cenzurou byl skutečně tvrdý. 

Brom byl skutečně rozporuplnou osobností. Oficiálně 

uznávaný režisér, zapojený do odboje, což potvrdila řada 

hodnověrných svědků, 823 kter)1 se účastnil fašistické akce na 

Barrandově, vytvořil filmy s núrodní a sociální tematikou (o filmu 

Tulák Macoun bude ještě řeč) a zároveň pěstoval přátelské styky 

s několika německými činiteli. Je třeba vzít v úvahu, že při 

obsazování Barrandova byl ovlivněn Zástěrou, z něhož měl 

evidentní strach. Zástěra prý vyhrožoval odporujícímu Bromovi, že 

jej bude moci kdykoli obvinit u německých úřadů jako 

komunistu. 824 

V protokolu ministerstva \nitra byl hodnocen jako "člověk 

cholerické povahy, který upadú z extrému do extrému. 825 

I přes svou činnost \ odboji byl disciplinární komisí 

filmových pracovníků vyloučen z dalšího působení v české 

kinematografii. 

Jiný případ představuje herec a režisér Čeněk Šlégl, vlastním 

jménem Vincenc Schloegel. O jeho aktivitách se zmínil Václav 

820 AMV, 300-1-3. Protokol ze 17.4.1946. 
821 Vlajka 12.1. 1940, s.6, Vlajka, 25.2.1940, s.6. Nástup Červenobílých, 
31.8.1940. 
822 AMV, 300-1-3. Protokol ze 17.4.1946. 
823 Například ing. Čech-Přikryl, Plk. Vcselý-Šteinera či Antonín Duchoň. O tom 
v kapitole o odboji filmových pracovníkú. 
824 AMV, 300-1-3. Výslechy z 2.2.1946. 
825 AMV, 300-1-3. Posudek z 9.4.19'-16. 
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Binovec, když do chtěl prosadit na jedno z vedoucích míst ve 

Filmovém ústředí: "V r. 1940 byl účastníkem delegace českých 

kulturních pracovníků, kteří podnikli cestu po Říši a byli v Berlíně 

přijati Riichsministrem Goebbdsem. Po svém návratu napsal 

informační články o svém zájezdu do Národní politiky a Vlajky, 

jeho rozhlasová přednáška o zi~jezdu byla ředitelstvím rozhlasu 

písemně odmítnuta. Pro svou aktivistickou činnost a smýšlení je již 

dlouhou dobu záměrně bojkotován a není připuštěn k práci ve 

filmu. Před dvěma lety ji7. předložil Filmovému ústředí a 

Filmovému studiu námět pro protižidovský film Návrat, líčící 

návrat k půdě a zhoubnou činnost Židovstva na českém venkově. 

Tento námět byl však oběma institucemi hladce odmítnut a Šlégl 

byl vystaven ještě zostřenému bojkotu. V poslední době pracuje též 

v rozhlase v politických skečích ... 

Účast na zájezdech do lkrlína měla inspirovat vybrané 

kulturní pracovníky k činnosti. jež by prolomila bariéry mezi 

českou a německou kulturou ve smyslu nacistické ideologie, tak že 

druhá první nakonec pohltí. N a příkladě Vladislava Vančury lze 

demonstrovat, že účast bylo mož.né- s určitým rizikem persekuce

odmítnout. 

Šlégl byl členem Divadla Vlasty Buriana, kde už od roku 

1934 hrál zkarikovaného židovského vetešníka Puškvorce v 

komedii Ulice zpívá826
, v roce 1939 natočil s Ladislavem Bromem 

a Vlastou Burianem stejnojmenn)' film a v roce 1941 byla tato hra 

znovu uvedena, což bylo ve stú\ <1jícím politickém a společenském 

kontextu přinejmenším amorální. Jiří Weil se po válce rozčiloval, 

že v Burianově divadle byl "hrán kus s antisemitskou tendencí, v 

němž hlavní úlohu karikovaného žida hrál fašistický výtečník 

Šlégl". Vladimír Just ale hru s .. groteskní epizodou Čeňka Šlégla v 

roli židovského vetešníka Puškvorce" nepovažuje za kus s 

antisemitskou tendencí. 827 

826 Just, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. !Zehabilitace krále komiků, Prahy 1994, s. 
50 
827 tamtéž, s. 95 
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Každopádně účinkoval Šlégl pravidelně v rolích Židů v 

rozhlasových skečích, které byly namířeny především proti 

českému exilu. V létě 1945 mu byla znemožněna další filmová a 

divadelní práce. 

Šlégl se angažoval i politicky. Jako přesvědčený fašista byl 

členem Vlajky, což potvrdil i poválečný výslech: "Obviněný 

členství ve Vlajce doznal, uvádí však, že aktivní činnost nikdy 

nevyvíjel a ke vstupu byl donucen jednak z důvodů existenčních a 

potom rodinných, aby zachrán i I dceru Blanku, která se v roce 1941 

v době rasové persekuce s jeho vědomím provdala za Arnošta 

Vajse."828 Vzhledem k tomu, že se Šlégl hlásil k fašismu již před 

okupací, nezní jeho tvrzení věrohodně. Podle výpovědi agenta SD 

Josefa Vondráčka patřil Šlégl k zpravodajům SD. "Svoje zprávy 

podával zásadně ústně s výslovným podotknutím, že jde o Šlégla. 

Zprávy se týkaly hlavně uměleckých návrhů, posudků o 

jednotlivých hercích eventuelnť o režisérech, po stránce politické i 

pracovní, jakož i návrhů na nové filmy. Stanoviska Šlégla byla 

rozhodující pro jednotlivé herce pokud se týkalo jejich činnosti. 

Nezpůsobil ani jediné zatčenL měl však největší ideologický vliv 

na české filmové pracovníky."829 Výpověď je ovšem ojedinělá a 

nepotvrzená z dalšího zdroje. Vzhledem k Šléglovým aktivitám a 

"bojkotu" ostatních filmových pracovníků se lze domnívat, že jisté 

ústní informace z umělecké oblasti podávat mohl. Po válce byl 

odsouzen na šest měsíců odnětí svobody.830 

828 AMP 36-674. Protokol z 27.1.194 7. 
829 AMV, S-292-2. Výpověď Josefa Vondráčka z 21. 5. 1952. 
830 AMP 36-674. Zpráva z 12.3.1947. 
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Jan Sviták natočil v dobč okupace čtyři filmy. Poslední 

z nich v roce 1941 (Přednost u stanice). Přihlásil se jako jeden 

z mála filmových pracovníků k německé národnosti 831 a od roku 

1942 pracoval pro firmu Pragfilm, kde kontroloval pobyt 

zahraničních i domácích tvůrcu \ Praze a povoloval jim výjezdy do 

zahraničí. Právě jemu se musely odevzdávat všechny žádosti o 

výjezd. 832 

Podle Karla Feixe byl Sviták zapojen do vedení filmového 

klubu. 833 To potvrzuje i agent SD Josef Vondráček, který měl mezi 

filmovými pracovníky získávat konfidenty, kteří byli podle něj 

zčásti soustředěni v Zentrall fi lmstelle v Klimentské ulici. Z 

filmových pracovníků byl pro SD nejdůležitějším zpravodajským i 

ovlivňovacím orgánem ředitel 7entrallfilmstelle Sviták. Roztřídil 

filmové pracovníky na osoby spolehlivé a nespolehlivé. Část byla 

sledována SD a nejspolehlivější z nich vybráni za důvěrníky SD. 834 

Sviták bal před koncem války vedoucím pracovní skupiny 

totálně nasazených herců, kteří dělali jen lehké práce v Praze, aby 

mohli být kdykoli obsazeni do tilmu. "Režisér Sviták, jenž byl s 

Němci jedna ruka, byl totiž vedoucím naší skupiny. Naše práce 

nebyla samozřejmě těžká ... koneckonců většina z nás stejně byla 

neustále někde na nějakém lilmu," vzpomíná na tuto epizodu 

Jaroslav Marvan. 835 Podle Karla Feixe tím ale "Sviták hodně 

udělal pro české herce. V Eleklě zřídil jakousi dílnu a tím dost lidí 

zachránil, že nemuseli tedy do lolaleinsatzu."836 

831 Kromě něj tak učinili režisér Svatopluk Innemann, Bohumil Smola a jeho 
manželka herečka Zet Molas. 
832 NFA, fond Pragfilm, nezpracovánu. Oběžník z 1.10.1943. Zpráva z 
22.1.1944 informuje o kompetenčních sporech mezi Svitákovou kanceláří a 
berlínskými úřady ve vydávání výjezdních povolení. 
833 Feix, Karel: Jak byl znárodněn če\koslovenský film, Film a doba ll, 1965, s. 
185 
834 AMV, S-292-2. Výpověď Josefa Vottdráčkaz21. 5.1952. 

835 Tvrzník, Jaroslav Marvan vypravuj,._ Praha ,s.\66 
836 Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, Film a doba ll, 1965, s. 
185 
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Jan Sviták za své jednání za okupace zaplatil životem. "V 

květnové revoluci ho v jeho bytě zatkl muž s páskou Revoluční 

gardy na rukávu. Když ho vedl ulicí Karoliny Světlé na policii do 

Bartolomějské, někdo vykřikl: To je ten, co udal Hašlera! Lidé se 

na Svitáka vrhli a lynčovali ho tak, že když se snažil celý 

zkrvavený utéct, muž s páskou RG ho zastřelil dvěma ranami z 

pistole .... Jako obyčejně se nejvíc mstili ti, kteří byli předtím 

lokajsky úslužní."837 

Největší režisérskou lwčzdou Lucernafilmu byl spolu 

s Otakarem Vávrou František Č:áp, který za okupace natočil devět 

filmů. Po válce byl obviněn ,J.e společenských styků s Němci nad 

míru nezbytné nutnosti, zejména stykem se Sohnelem a Zanklem, 

z propagování, obhajování a vychvalování nacismu, fašismu a 

antisemitismu páchaného tím, že ve svém filmu Jan Cimbura šířil 

rasistické tendence v programové scéně a že jíž v roce 1939 po 

okupaci obhajoval okupanty jak na veřejnosti , tak v soukromých 

rozmluvách. "838 

Obvinění z "nadměrného" společenského styku Čáp vyvrátil: 

"neměl jsem mezi Němci proka;:atelně osobních přátel, můj styk 

s nimi byl pouze úřední. Byl-li jsem vyzván, abych se vyjádřil 

veřejně pro říši, vždy jsem odmítl. ... Byl-li jsem vyzván něm. 

společností, abychom přisedli kjejich stolu, odsedl jsem si 

provokativně stranou, vzal scénúř a pod záminkou přípravy práce 

na další den shromáždil jsem své spolupracovníky kolem sebe."839 

Čáp nikdy nepracoval pro německý film, protože ho 

"uchránil Miloš Havel, aby nemčl čas točit v Reichu".840 Jednak to 

byl jeden z nejlepších českých režisérů a jednak tím Vávra naráží 

na možný intimní vztah mezi I Iavlem a Čápem. Sexuální orientace 

Havla, Čápa, režiséra Kršky a 1-Iavlova tajemníka Papeže nebyla 

837 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra. Praha 1996, s. 140 
838 AMV, 10 298. Viz Příloha 10. 
839 tamtéž 
840 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 140 
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příliš utajována, ač mohla b)1t v době okupace pro ně osobně 

nebezpečná jak o tom svědčí například přípis Václava Binovce. O 

tom se zmiňuje ve svých pamčlech i Jiří Brdečka: "Čáp byl syn 

mlynáře z jižních Čech, stejnč jako Krška. Vzdálení sice od sebe 

věkovým rozdílem poloviny generace, ale totožní třídní 

příslušností, uměleckými ambicemi a tím nejbytostnějším 

založením, které sice do značnť míry přestalo být tabu, ne však do 

míry úplné. "841 

Největší problémy měl za války Václav Krška, jenž byl "pro 

svou homosexualitu byl stíhán již v letech 1937-38 a dne 28.8. 

1940 byl odsouzen na 5 měsícu těžkého žaláře krajským soudem v 

Písku. Když byl v roce 1943 pro svou pohlavní úchylnost znovu 

vyšetřován, přiznal, že tím trpí .i i/, od svého mládí."842 Jak je vidět, 

tolerance československých poválečných úřadů, které si dokonce 

vedly seznamy takto orientovaných lidí, si v ničem nezadala 

s přístupem nacistů. 

O tom, že nebylo jednoduché se spolupráci s německými 

produkcemi vyhnout, svědčí i Čápova výpověď: "V době 

největších německých úspěch ll. v roce 1941, kdy český film 

nedostal tři měsíce termín v ateliéru a kdy se jednalo o zastavení 

české filmové výroby vůbec. odmítl jsem dvě nabídky, jaké 

nedostal žádný z mých kolegu. Ll sice nabídku Tobisu a berlínské 

Terry. Slibovali dokonce, že nebudu muset točit filmy s tendencí, 

ježto jsem namítal, že nejsem Němec a že nemohlli dáti těmto 

filmům to, co Němci požadovali. U Terry šli dokonce tak daleko, 

že mi nabízeli RM 45000 za první film. I to jsem odmítl. Další 4 

roky jsem odolával Pragfilmu. což jistě nebylo lehké, jelikož 

ostatním se to nepodařilo. Po úspěchu filmu Noční motýl na 

bienále v Benátkách, jednala u mně s p. Milošem Havlem italská 

produkce, které p. Havel odmítl mým jménem, znaje mé národní 

přesvědčení. Nezměnil jsem S\ ého jména, ač bylo to žádáno. 

841 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lucemou. Praha 1992, s.123 

842 AMV, S-1432-18 
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Některé mé filmy běžely i v Německu, za což jsem opravdu 

nemohl. O mém přesvědčení ji stě mluví i náměty, které jsem si 

vybíral a které mně i celému Lucernafilmu vždy v úředním styku 

přinášely velké nepříjemnosti a nesnáze, dokonce i ze strany 

české. "843 

O jeho filmech Babička a Jan Cimbura a potížích s cenzurou 

se zmíním podrobně v následujících kapitolách. Zajímavé jsou i 

okolnosti natáčení filmu Mlhy na blatech, kdy dalo podle Čápa 

mnoho práce, než mohl být zrušen vynucený název a film směl 

nést jméno románové předlohy. "Některé zcenzurované dialogy 

jsem na vlastní riziko natočil a dodnes jsou uschovány ve vile p. 

Miloše Havla. "844 

Podle předlohy Mil osla v a Sousedíka natočil film Děvčica 

z Beskyd, kde "úmyslně vynechal a potlačil židovskou otázku ... a 

tentokráte ji Němci přehlédli. Film líčí boj malé chudé vesničky 

proti velké bohaté vesnici v údolí. která ji chce oloupit o lesy a tím 

o jediný její majetek. Tato alegorie je podložena oblékáním (viz 

majitel pily- vysoké boty, jezdecké kalhoty a německý klobouček 

proti vesničanům čistě slovanského oblečení). Německá slídivost 

byla ukojena tím, že nás nutila. abychom scény, ve kterých byly 

vidět peníze z bývalé republiky, přetočili a nahradili snímky, 

protektorátních, což jsme po dlouhé tahanici neučinili. Vlastní 

ideologie zabedněným Němcům unikla, Čechům však nikoli."845 

O tom, že Čáp úplně neangažovanou osobou nebyl, svědčí 

jeho podpis na žádosti jihočL'ských umělců Adolfu Hrubému o 

audienci u prezidenta Háchy z S. července 1942, "aby mohli osobně 

tlumočiti svou důvěru v politik u i vedení pana st. presidenta". 846 

Čáp byl nakonec zproštěn obvinění z autorství protižidovské 

scény ve filmu Jan Cimhura, které "bylo hodnověrnými 

843 AMV, 10 298 
844 tamtéž 
845 tamtéž 
846 SÚA, fond 48, sign. 68116. Chtěli v;jádřit loajalitu "velkému krajanu, jemuž 
los osudu položil úkol tak významn)' Jo rukou, při němž my všichni cítíme 
vědomí společného ručení za jeho vý,Jcdek, úspěch a zdar". 
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svědeckými výpověďmi vyvráceno. Rovněž tak nadprůměrný 

společenský styk nebo odborná spolupráce s Němci nabyl 

prokázán." 847 Byl ale obviněn z vychvalování nacismu. 

"Inkriminovaného jednání dopustil se Čáp podle výpovědi svědků 

Josefa Čížka a Svatopluka Beneše ... tím, že v červnu až srpnu 

1939 jednak ve veřejné místnosti (kavárně "U bílé růže" v Písku), 

jednak v kroužku svých tehdejších spolupracovníků na filmu 

"Ohnivé léto" schvaloval politiku Hitlera a rovněž obhajoval 

politiku Dr. Háchy." 848 Ač tyto dvě výpovědi podle samotné 

komise "nejsou dosti věrohodná ani jinak náležitě prokázána a 

nevylučují nedorozumění", nebyl Čáp zproštěn obvinění. "Revisní 

komise disciplinární rady SČFP potvrdila nález disciplinární rady 

SČFP, podle něhož Čáp se dopustil jednání příčících se národní cti 

českých filmových pracovníku a vyloučen byl z jakékoli činnosti 

ve filmovém oboru."849 Čáp byl s výrokem nespokojen a uvedl, že 

"skutečná práce mluví za cítění a názor člověka, ne výrok násilně 

vyrvaný z debaty před 6 lety'". Dáme-li Čápovi za pravdu, 

nesmíme zapomenout, že jedním z jeho filmů je Jan Cimbura. 

Po konečném zproštění ()hvinění v roce 1946 se za pomocí 

šéfa filmového odboru ministnstva informací Vítězslava Nezvala 

mohl vrátit k práci a poměrnč úspěšně se mu podařilo zachytit 

období Druhé světové války a především odbojovou tematiku ve 

filmech Muži bez křídel (1946 ), za nějž ostal dokonce cenu v 

Cannes a Bílá tma (194 7). Po únoru Čáp odešel do emigrace, kde 

natočil šest filmů v Spollwv~ republice Německo a osm 

v Jugoslávii. Zde nakonec v roce 1972 zemřel. 850 

847 AMP, fond 36, sign. 7242. Protok(il/. 13.6. 1946, Trestní komise nalézací při 
ÚNV hl. města Prahy. 
848 tamtéž 
849 tamtéž 
85° Knapík, Jiří: Dělnický soud nad Ftantiškem Čápem, in: Iluminace, roč. 14, 
2002,č. 3,s. 63-75 
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Kolaborace vybraných rakouských filmařů 

Mnozí rakouští filmaři tvrdí, že byli za války jen loutkami v rukách 

režimu, které neměly moc nad tím, co přesně budou tvořit. O 

umělcích prý rozhodovali nejdr-íve gauleiter Josef Brlickel a po 

něm Bal dur von Schirach. .Jak vyplyne z kapitoly o rezistenci 

rakouských filmařú, neměli tito konformisté tak docela pravdu. 

Gustav Ucicky jako příklad pronacistické režie 

Gustav Ucicky byl vedle Williho Forsta nejvýznamnějším 

rakouským režisérem 30. a 40. let. Narodil se 6. července 1899 ve 

Vídni, kde pracoval jako vujenský kartograf a později jako 

kameraman a promítač. Od roku 1926 jako filmový režisér 

vídeňské společnosti Tobis-Sascha vytvořil řadu poměrně 

úspěšných němých filmú. V bh.:znu roku 1933 se stal členem SS a 

začal pracovat pro berlínskou U ru. 851 Nebyl sice formálně členem 

strany, ale její ideologii naplňoval dokonale. Už od počátku 30. let 

se těšil velké oblibě u NS DAP, protože natočil filmy Das 

F!Otenkonzert von Sanssouci ( 1930), kde spodobnil Friedricha 

Velikého jako předobraz vudce, a Yorck (1931) o pruském 

generálovi, který se postaví králi, aby zachránil Prusko. Oba dva 

filmy opěvují prostřednictvím průhledných metafor kult Vůdce a 

Ucicky díky nim našlápl k velké kariéře. 

Už dva týdny po svém jmenování byl Hitler nadšený 

z premiéry dalšího pronacistického trháku Morgenrot (1933), který 

vypráví o posádce ponorky, ktcr)· zemře pro Německo. První film, 

který vyznamenal ministr propagandy státní cenou se jmenoval 

Flilchtlinge (1933), pojednúvající Ucického oblíbené téma 

uprchlíků vracejících se ze zlé ciziny do Říše. Je zde také velice 

silný akcent na flihrerprincip. zvláště ve scéně, kdy se jeden 

Němec nepodřídí rozkazu majora a tak je "spravedlivě" zastřelen. 

851 Rathkolb, Oliver: FUhrertreu und Clottbegnadet, Wien 1991, s. 232 
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Kritika film vychválila, jak mohla. "To je přesně ten nový film, 

který požadujeme už od nacionálněsocialistické revoluce. Je 

prodchnut novým duchem a ;,tělesňuje vysoké mravní ideály 

svépomoci a vůdcovského principu."852 

Ucicky na jedné stranc pokračoval v nastoupené politické 

ideologizaci svých filmů, za níž byl vysoce ceněn. Na druhou 

stranu natočil řadu uměleckých pokusů, které Goebbels 

nezřídkakdy odsoudil jako prázdné a nesrozumitelné. Politicky 

byla ale natolik ceněn, že to nikomu nevadilo. "Národně smýšlející 

filmař požívá u nacistů obro\ské váhy," zhodnotilo jeho pozici 

gestapo. 853 

Pro Wienfilm natočil v roce 1939 snímek Mutterliebe, 

který ministr propagandy vychválil jako "velkolepý ve všech 

směrech - v atmosféře, tendenci i obsahu. Skutečně mistrovské 

dílo. Velký počin Ucického''.~~~ Goebbels byl zjeho pojetí ženy 

doslova nadšen a označil sní mck za velké vítězství německého 

filmu. Poprvé podle něj bylo od nástupu nacismu ukázáno, že i 

žena dokáže udělat vedle řady povinností a těžkostí, kterým čelí, i 

kariéru. Bylo třeba nahradit muže odcházející na frontu a ženy 

měly bát tímto filmem na svou novou roli psychicky 

připravovány. 855 

Ucicky se snažil točit i snímky, které působily podprahově 

jako třeba jeho vídeňská komedie Postmeister, která zobrazovala 

po paktu Molotov-Ribbentrop Rusy v příznivém světle. Paradoxně 

byl právě v téže době zakázán Ucického předchozí protiruský film 

Fliichtlinge. A tentýž film by I po přepadení Sovětského svazu do 

kin samozřejmě znovu nasazen. Ucicky prostě dokázal točit díla 

pro jakoukoliv politickou situaci a vůbec nikomu to nevadilo. 

Spíše naopak. 

852 Wulf, Joseph: Theater und Film im Dritten Reich, Frankfurt am Main 1983, 
s. 391 
853 Ósterreichisches Staatsarchiv, Persllnalakt 332 971 Gustav Ucicky, fo!. 1-8 
854 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 3. M linchen 1998, s. 677 
855 Rathkolb, c.d., s. 233 
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Gustav Ucicky se dostal mezi nejbližší Goebbelsovi rádce, 

co se otázek filmu týkalo. Vedle něj to byli ještě německý herec 

Emil Jannings, režiséři Karl Ritter a Carl Froelich a herečka Hilde 

Krahlová, jež byla manželkou dalšího významného nacistického 

režiséra W olfganga Liebeneinera. 

Tato Goebbelsova náklonnost samozřejmě nezůstala bez 

finanční odezvy. Ucicky obdržel za svůj první film s Paulou 

Wesselyovou Ein Leben Iang 50 000 marek a za velkolepý 

propagandistický spektákl J !eimkehr dostal na režiséra 

neuvěřitelných 115 000 marek a příslib, že bude za každý další 

film dostávat 80 000 marek. 8'r' Po Heimkehru natočil ještě jeden 

propagandistický film Das Herz muss schweigen, za nějž opět 

obdržel řadu pochvalných ohlasú z nejvyšších míst. Podařilo se mu 

zde dohnat do krajnosti mýt u s o nutnosti sebeobětování, což 

samozřejmě v roce 1944 úzce souviselo s válečnou situací. Za své 

zásluhy dostal řadu vysokých vyznamenání jako například v roce 

1941 "Ehrenring des Deutschen Films". 

Poválce se Gustav Ucicky dostal kvůli režii Heimkehru na 

černou listinu a v Rakousku i Německu mu byla zakázána 

Američany práce u filmu. Už v roce 1946 ho začala řada úřadů 

posuzovat velice shovívavě s poukazem na skutečnost, že se jedná 

o profesionála, který se stal propagandistickým režisérem jen 

shodou okolností díky svému velkému talentu. "Ucicky platí ve 

svém oboru za vynikajícího profesionála a patřil k nejlepším 

režisérům Wienfilmu. ( ... ) Ph výběru osob pro své filmy si 

zásadně vybíral podle jejich schopností, nikoliv podle politického 

přesvědčení. Pro mnohé byl jeho výběr pro režii Heimkehru velice 

překvapivý, protože tu existovali zajisté mnohem politicky 

exponovanější režiséři než on. lJcicky natočil Heimkehr toliko jako 

tendenční film. Podle \ ~povědí důvěrníka přiděleného 

k Wienfilmu rozhodovaly při \ }běru bezpochyby profesní kvality. 

( ... ) Jeho členství ve straně _je vedlejší, byl především filmový 

856 Rathkolb, c.d., s. 23-J. 
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tvůrce."857 Není proto divu, že zúkaz činnosti byl zrušen po zásahu 

sovětských úřadů už v roce 1 94 7, aniž se režisérova minulost 

jakkoliv vyšetřovala. Spolu s licickym byl zákazu zproštěn i Attila 

Horbiger. Filmy, které spolu natočili se hned poté mohly znovu 

hrát v rakouských kinech a o ba mohli dodělat to, co nestihli za 

války. 858 

Gustav Ucicky natočil ještě řadu rakouských filmů a zemřel 

při natáčení snímku Das letzte Kapitel v roce 1961. To, že po něm 

film v poklidu dotočil další pronacistický umělec Wolfgang 

Liebeneiner, autor filmů jako Bismarck, Die Entlassung či leh 

kalge an, nepotřebuje komentál"c. 

Menzel a Hartl: od scénáře k produkci 

Rakušan Gerhard Menzel byl neJen nejprominentnějším 

scénáristou Východní marky. ale vůbec celé Říše. Goebbels ho 

považoval za umělce, který dokáže jedinečně vystihnout 

požadavky nové německé kultury. "Filmový básník Gerhard 

Menzel od mne dostal zvlástní honorář 50 000 marek za své 

velkolepé výkony. Je přešťastný." 859 Jako autor spolupracoval 

téměř výhradně s Gustavem Ucickym a napsal tak scénáře 

nejhorších rakouských propag~mdistických děl. Kromě Heimkehru 

i antisemitský film Wien 191 (). "Večer jsem četl nový rukopis 

Wien-Filmu o dr. Karlovi Lw:gcrovi. Napsal ho Menzel, který je 

opravdový filmový básník. Rukopis je mimořádně napínavý, 

psychologicky rafinovaně propracovaný a pojednává o Vídni 

v roce 191 O. Slibuj i si od toho mimořádně působivý film," zapsal 

si ministr propagandy v létě roku 1941.860 

857 ůsterreichisches St<tatsarchiv, Perc,otJalakt 332 971 Gustav Ucicky, zpráva 
ministersva vnitra z 24 .4. 1946 
858 Rathkolb, c.d., s. 320 
859 Fréihlich, Elke (ed.): Die Tagebticltcr von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 8. s . .:14 
86° Fréihlich, Elke (ed.): Die Tagebtichcr von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band I, Jul1- September 1941, Mtinchen 1996, s. 196 
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Kari Hartl znamenal pro Goebbelsovo ministerstvo v Vídni totéž 

co Miloš Havel v Praze. S tím rozdílem, že o žádný svůj majetek 

nepřicházel a byl u nacistů zapsún patrně lépe než Havel. Jako šéf 

Wienfilmu měl rozhodující slovo ohledně výroby jednotlivých 

filmů a chodu ateliérů, ovšem .i en v případě, že naplňoval přání 

ministerstva propagandy. "Odpoledne jsem mluvil s Hartlem o 

produkčním programu Wien-Filmu. Má velice dobré plány. 

Doufejme, že je nyní také uskuteční," zapsal si Goebbels v březnu 

1939. 861 O tom, jak byl s Harl tem spokojen svědčí i poznámka 

z června téhož roku: "Prohlédl jsem si ateliéry Wienfilmu. Mnoho 

je potřeba ještě přistavit. Ale za vedení Hartla tu vládne 

chvályhodný pracovní fanatismus. Viděl jsem nějaké zkušební 

scény a byly vynikající!"862 

Na druhou stranu byl Hartl v roce 1940 vyšetřován 

gestapem pro podezření z politické nespolehlivosti, která se ale 

neprokázala. 863 Podle režiséra Ciézy von Cziffry Hartl celou válku 

sabotoval příkazy Berlína. Měl štěstí, že šéfdramaturgem 

Wienfilmu byl neškodný (I ustav Kernmayr, který schválil 

v podstatě naprosto vše, co Hartl navrhl. Bývalý režisér Kari Hartl 

se prý snažil ze všech sil vyhnout se jakýmkoliv aktualizacím či 

dobovým reáliím. Sehnal pro Wienfilm své známé režiséry a herce 

a mohl díky nim natočit veleúspěšné kasovní trháky. "Tyto filmy 

se vyvarovaly jakékoliv aktuúlnč politické narážce či tendenci a 

ani se nezabývaly problémy 'álky. Proti této snaze se po válce 

ozvali někteří fi I moví histmi ci, kteří tvrdili, že takovéto 

"Durchhaltenfilme·· kvůli jejich únikovosti Goebbels nařídil. Jejich 

bezstarostnost a bei:konfliktnost měla odvádět lidi od problémů a 

válečných útrap. Tu je pošetilé tnzení! Trvalo totiž jen chvíli, než 

861 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen I 923- i 94 I, Band 6. August I 938- Jun i I 939, Miinchen I 998, 
s. 295 
862 Frohlich, Elke (ed.) Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen I 923- i 94I, Band 6. August 1938- Jun i 1939, Miinchen 1998, 
s. 370 
863 Ósterreichisches Staatsarchiv, Per"oJmlakt 125 202 Kari Hartl, fo!. 1-4 
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Goebbels přišel na to, jaké záměry skrývá Hartl za svým vzletným 

vídeňským programem. Hned se začal Kernmayra dotazovat, či je 

slepý, že to nevidí, a proto musel osobně přicestovat říšský filmový 

intendant Hippler, aby vše napravil. Jenže Hartl dál sabotoval 

nařízené projekty dokud nepřišel konec války."864 

Takovéto tvrzení Jen dokazuje, že mnoho tvůrců bylo 

skutečně přesvědčeno, že propagandě nijak neslouží. Je 

pravděpodobné, že ani Kari I-lanl nemínil točit kvůli Goebbelsovi 

něco, co se mu příčilo. Přesto l-adu ústupků udělal. Jeho práce byla 

po válce interpretů\ ána jako téměř odbojová činnost. Převzal podle 

svých slov post šé ťa Wienfilm u jen kvůli naléhání svých přátel, 

aby zabránil silnějšímu vlivu 1. Berlína. Právě on podle svých slov 

docílil kýženého úniku do minulosti a "uštědřil tak políček 

reprezentantům tc hdej šího • . " s6s T . rez1mu . o Je samozřejmě 

nesmyslné tvrzení, ,tlespoň co se týká úniku do minulosti, který byl 

naopak u Wienfilmu žádoucí. Navíc je třeba připomenout, že Hartl 

filmy jako byly Wien 191 O nebo Leinen aus Ireland zase tak velké 

políčky nacistům ani nikomu jinému kromě sebe samého 

neuštědřoval. 

Na okraj je třeba uvést. :l:e bývalý filmový režisér Hartl se 

už roku 1932 zavclččil nacistum propagandistickým filmem FP 1 

antvortet nicht a za války natočil pro Wienfilm dva snímky, 

z nichž mozartovský životopis /Ven die Gdtter lieben je poměrně 

velice zdařilý. 

864 Cziffra, Géza von: l ngelogen. Erill!Jcrungen an mein Jehrhundert, Berlín 
1988,s.246n 
865 Loacker, Armin (ed.): Willi ForsL Wien 2003, s. 114n 
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Herci a herečky \\'ienfilmu 

Paula Wesselyová dodnes v Rakousku považována za největší 

herečku všech dob. Nejinak tomu bylo v době vlády nacismu, kdy 

dosáhla vrcholu své kariéry. V té době patřila k nejoblíbenějším a 

nejlépe placeným herečkám v celé Říši. 

Na rozdíl od Lídy Baarové nikdy neoslňovala svou krásou 

či sexuální přitažlivostí. Oslňovala úplně něčím jiným, pro nacisty 

mnohem podstatnějším, totiž schopností zahrát spravedlivou, 

trpící, odvážnou a přirozenou německou ženu či matku, která pro 

svou rodinu a pro svůj národ obětuje naprosto vše. Od počátku ji 

kritika chválila za to, že díky své přirozenosti vlastně vůbec 

nevypadájako herečka. 

Od Druhé světové války vyšlo pět životopisů této velké herečky, 

které jeden jako druhý pozapomínají na její působení v době války 

a bezmezně ji oslavují. Teprve v posledním desetiletí se začaly 

objevovat pokusy o kritičtější posouzení její tehdejší činnosti. 

Narodila se 20. ledna 1907 ve Vídni. Od roku 1922 začala 

studovat na Vídeňské hudební a divadelní akademii. Debutovala 

v roce 1924 ve Volkstheatru a poté rok vystupovala v Německém 

divadle v Praze. V roce 1929 se stala členkou vídeňského 

Josefstadter Ensemble, kde pomala svého budoucího manžela 

herce Attilu Horbigera .. Od třicútých let začala hrát v inscenacích 

Maxe Reinhardta a od roku 19 ~ 2 vystupovala pravidelně v Berlíně. 

Wesselyová měla obrm ský úspěch nejen v divadle, ale 

především ve filmu. Již první úspěchy ve filmech Maskerade 

(1934) a Episode (1935) jí vynesly na samý vrchol popularity jak u 

novinářů, tak u ptnlika. Přesto všichni shodně tvrdili, že to není 

žádná hvězda, ale toliko obyčejný člověk. Popularita tohoto 

obyčejného člověka ale byla už v polovině třicátých let tak 

obrovská, že si ženy nechával) upravit účes přesně podle ní, nosily 

totéž oblečení a dokonce se snu/.ily napodobovat její výslovnost.866 

866 Preschl, Claudia: P<t.ila Wessely ~i ne dumpfe Provokation? in: 
Kinoschriften 2, Wien 1990, s. 39 
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Maškaráda je dodnes považována za nejpovedenější dílo 

operetního žánru takzvaných Wienerfilmů a Weseelyová si díky 

němu získala image opravdové Vídaňačky, která ztělesňovala 

vídeňanství, tj. lehkost, zpěvnost a bodrost, které bylo v třicátých 

letech vynikajícím vývozním artiklem austrofašistického státu. 

Vletech 1934 až 1937. kdy vystupovala vNěmeckém 

divadle v Berlíně, natočila kromč čtyř rakouských i dva německé 

filmy, přičemž ve všech šesti hrúla hlavní roli. Nacisté si herečky 

nemohli časem nevšimnout, protože dokonale ztělesňovala ženské 

sebeobětování a připravenost rodit děti, tedy dva základní 

předpoklady nacistické ideální ženy. A Paula Wesselyová byla 

připravena jim tyto ideály na plátně naplňovat. 

První film o nové německé ženě Mutterliebe natočil v roce 

1939 nejpolitičtější rakouský režisér Gustav Ucicky již v roce 1939 

a obdržel predikáty staatspolitisch und ki.instlerisch besonders 

wertvoll. Ucicky se jako příslušník SS již od roku 1933 těšil 

významné podpoře režimu a stal se díky spolupráci s podobně 

naladěným scénáristou Gerhardem Menzelem vedle Harlana 

nejúspěšnějším režisérem nacistické éry. S Wesselyovou natočil 

čtyři z jejích šesti filmů z období války. 

Wesselyová byla označována za velkou herečku 

německého jazyka a k dobru jí bylo přičteno velice aktivní 

působení při kampani na podporu anšlusu v "lidovém hlasování" 

10. dubna 1938. Vroce 1939 byla jmenována státní herečkou a 

byla označena za druhou nejvýznamnější herečku Říše.867 

Již v den anšlusu se začalo v Josefstadtském divadle 

s "očistnými" akcemi, kdy dva herci pronikli do kanceláře ředitele 

Lothara a převzali vedení divadla. Zakázali všechny hry 

neárijských autorů a propustili neárijské herce. Řada z nich 

dosvědčila, že jim Paula Wessely pomohla s útěkem. 868 Ona, která 

prohlásila ve všech novinách tak jako řada dalších umělců: "leh 

freue mich, am 10. April 1938 das Bekenntnis zum grossen 

867 MeinFilm,č.ll, 17.3.1939,s.4-5 
868 Steiner, Maria: Paula Wessely. Die verdrangten Jahre, Wien 1996, s. 84nn 
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volksdeutschen Reich mit Ja ablcgen zu konnen und so die von mir 

immer betonte Kulturverbundenheit der osterreichischen Heimat 

mit den anderen deutschen Gauen zu Bekraftigen!"869 

Hned po připojení se Wesselyová a další rakouští umělci 

sešli s Goebbelsem v Hofburgu a 20. dubna už hrála se svým 

manželem Attilou ve hře Mína z Barnhlemu uvedené ku 

příležitosti Hitlerových narozenin. 

Stejně jako Baarová se i Wesselyová čas od času snažila 

zachránit někoho ze svých známých. Už v roce 1936 intervenovala 

přímo u Goebbelse za rakouského židovského scénáristu jejích 

předchozích filmů Waltera Reische, jehož jméno se v Říši vůbec 

nemohlo objevit, a proto chybělo i v titulcích rakouských filmů. O 

totéž se pokoušel i její manžel, ale marně. "Odmítl jsem to. 

Musíme ted' zůstat silní," píše si o tom Goebbels v deníku. 870 Po 

anšlusu se pak marně snažil u státního sekretáře Seyss-Inquarta 

Attila Horbiger přimluvit za divadelního režiséra Paula 

Kal becka. 871 

Po anšlusu oznámilo ministerstvo propagandy, že je práce 

Pauly Wesselyové pro film naléhavě požadováno. Omezila proto 

vystupování v Josefstadstkém divadle a na prknech Německého 

divadla v Berlíně vystoupila už jen jednou. O jejím hereckém 

umění neměl Goebbels pochyb .. Jnscenace docela primitivní. Ale 

Wesselyová zastínila úplně všechno. Velká umělkyně," zapsal si 

do deníku. 872 

Během války se stala Wesselyová pro Říši jednou 

z důležitých ikon ale díky filmu. Od uchopení moci sloužily 

úspěchy v umění především k politické reprezentaci nacismu a 

jeho vůdců. Lesk hvězd se měl odrazit i na těch, kteří jim umožnili 

vzestup. Proto Goebbels považoval za důležité bezprostřední styky 

s umělci a přitom "pozvolna zvyšovat jejich sociální a společenské 

869 Dokumentationsarchiv des čisterreicllischen Widerstandes, akt č. ll 213 
87° Frčihlich, Elke (ed.): Die Tagebtichet· von Joseph Goebbels 1/2, Mnichov 
1987, s. 611 
871 Steiner, c.d., s. 88 
872 Frčihlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teill, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 4. Mlinchen 1998, s. 471 
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postavení a neutralizovat veškeré předsudky, které by proti mm 

kvůli tomu vznikaly". 873 Sám sloužil jako nejvyšší instance při 

intervencích za herecké kolegy. ale i při stížnostech na obsazování 

rolí či nízké platy. Umělci, kteří podlehli lákadlům zdánlivě 

výhodné symbiózy umění a politiky, si tak užívaly nejen 

materiálních a společenských výhod, ale též se takto snažili 

uniknout před nejistotou všedního dne. 

Ti nejlepší mohli kromě slávy zažít i radost z toho, že se 

ocitli na takzvané Bílé listině, která je zbavovala povinnosti sloužit 

v armádě. To nacisté zdůvodňovali tím, že "umění neznamená pro 

německý lid volnočasovou aktivitu, nýbrž bezpodmínečnou životní 

nutnost". 874 Divadla, kina, univerzity a muzea tak měly působit 

jako "důkaz převahy nad západními nepřátelskými 

plutokraciemi" 875
• Film se mezi uměleckými formami dostal na 

nejpřednější místo a nakonec byla dokonce jeho funkce prohlášena 

za "kriegsentscheindende". 8711 Prominentní herci a herečky tak 

mohli nerušeně pracovat v pra/ských a vídeňských ateliérech až do 

konce války. 

Ne všichni byli přitom politicky naprosto spolehliví a 

někdy byl Goebbels skutečně ochoten tolerovat u skutečně velkých 

umělců i problematický postoj k režimu, protože zastával 

Goringův názor, že "je pořád ještě jednodušší udělat z velkého 

umělce nacistu než udělat z néj akého malého člena strany velkého 

umělce". 877 To se ale netýkalo Pauly Wessely, ta byla uvědomělá 

dostatečně. 

Všech šest filmů v jL·jí válečné kariéře je více méně 

propagandistických a tvoří nedílnou součást nacistické kulturní 

ideologie. Prvním z nich je antihabsburský snímek Marie Ilona 

(1939), jehož děj se odehrávú za revoluce 1848 a Wesselyová 

873 MeyhOfer, Annette: Schuspielerin11en im Dritten Reich, in: Mohrmann, 
Renate (ed.): Zur Kuturgeschichte dc1· weiblichen Biihnenkunst, Frankfurt am 
Main 1989, s. 306 
874 Steiner, Maria, c.d., s. 99 
875 tamtéž, s. 1 O 1 
876 Drewniak, Boguslaw: Der deutscllc Film 1938-1945, Diisseldorf 1987, s. 195 
877 Dillmann, Michael: Die Theaterarheit Heinz Hilpers, Bertin 1990, s. 3 
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v něm ztělesňuje Maďarku, která musí volit mezi láskou a vlastí. 

Že zvolí nakonec místo volání srdce volání svého lidu, je nasnadě. 

Německé ženy totiž v té době musely také rezignovat na své 

soukromé zájmy a dát přednost zájmům národním. 878 

Ženy museli zastat vše. co zvládali předtím muži odvelení 

na frontu. Byly to tudíž ženy, které se musely starat o rodinu, mít 

hodně dětí, tvrdě pracovat v továrně i v kuchyni. Sex a vztahy 

zásadně ustupovaly práci a povinnosti. Na jednu stranu se žena 

stala naprosto samostatnou živitelkou rodiny, na straně druhé se od 

ní očekávala absolutní podřízenost muži. To vše zvládaly hrdinky 

Pauly Wesselyové dokonale. Ve filmu Ein Leben Iang (1940) 

spolupracovala Wesselyová poprvé s duem Ucicky- Menzel, kteří 

nastolily aktuální téma - život ženy bez muže s dětmi -, které 

jakoby podsouvalo myšlenku. že žena možná nemůže mít vždy 

toho pravého muže, ale matkou a silnou ženou se může stát vždy. 

Hlavní role učitelky Marie Thomasové v možná vůbec 

nejdrsnějším nacistickém propagandistickém filmu Heimkehr 

(1941) byla psána Paule Wesselyové už přímo na tělo. "Hraji roli 

Marie Thomasové, německé lidové ženy, která se ve své cestě 

utrpením projeví v těch nejjasnějších rysech jako velká německá 

hrdinka. Je to velká a odpovědná úloha, jež mi byla přidělena a jíž 

jsem přijala s radostí." 879 Film o zločinnosti Poláků a Židů je 

zároveň jediným dílem, v němž Wesselyová nezpívá ani netančí 

valčík. Jen trpí a bojuje, což ostatně dělá i ve filmu Spate Liebe 

(1943), v němž přes všechen odpor nakonec zůstane s manželem, 

kterého nikdy nemilovala, protože pozná, že je v jádru dobrá 

člověk. Manželskou krizi překonává i ve filmu Die kluge Marianne 

(1943), kde pomocí přetvářky, koketérie a léček dosáhne toho, že ji 

její muž bude zase chtít. Vůbec největší utrpení a sebeobětování 

zažije jako rengenoložka ve filmu Das Herz muss schweigen 

878 Marie Ilonajejediný hereččin film, natočený za války, který není vyroben 
v produkci Wienfilmu. Kvůli své příliš protirakouské a promeďarské politické 
tendenci byl přijat ve Vídni negativnč a raději po měsíci zakázán. 
879 Neues Wiener Tagblatt, 4. 7. 194 I, s. 4 

287 



(1944), kdy obětuje lásku, pl'átelství a nakonec život vědě a 

lékařství. 

Ideální představitelka nové německé ženy prokázala, že má 

pro publikum neuvěřitelnou podmanivost a je tak pro propagandu 

nedocenitelná. Její příjmy v období války daleko přesahovaly 

honoráře jakéhokoliv mužského kolegy. Jen paušál za jeden jediný 

film činil 120 000 říšských marek, takže za sebou nechala i takové 

hvězdy jako byli Gustaf Griindgnes či Heinz Rtihmann, kteří za 

film inkasovali maximálně 80 000 marek. 880 Například za 

Heimkehr dostala dokonce 150 000 marek. Ještě poslední rok 

války pobírala kromě honorářů a platu v divadle spolu 

s rakouskými hvězdami Marikou Rokk a Marte Harell 8000 marek 

měsíčně od Wienfilmu za údajné totální nasazení, jehož se ale 

vůbec neúčastnila. V říjnu 1944 odjela totiž se svou rodinou do 

Tirol, kde až do konce války vyčkávala v jednom hotelu. Tamtéž 

bydlel i mistr nacistické filmové propagandy režisér Gustav 

Ucicky. 

Ještě začátkem roku 1945 dostávala Wesselyová gratulace 

a pochvalné dopisy od lidí jako byl říšský filmový intendant Hans 

Hinkel, což svědčí jen o tom, jak moc režimu, který byl již těsně 

před zhroucením, záleželo na lidech jako byla ona. "Vaším 

posledním filmem jste dala v této obtížné fázi války obrovský dar 

nejen německé kinematograf i i. ale též německému lidu," píše 

herečce do jejího poloúkrytu ministr propagandy.881 

V červnu 1945 bylo jakékoliv účinkování v americké rakouské 

zóně Wesselyové na základě filmu Heimkehr americkou armádou 

zakázáno. Všechny filmy s Paulou Wesselyovou byly zakázány.882 

Několikrát vystoupila s man!:elem pohostinsky v Innsbrucku a 

v říjnu se vrátili do Vídně. Tam je několikrát napadli levicové 

deníky především kvůli Heimkehru a kvůli tomu, že se vůbec 

opovážili vrátit. 

880 Drewniak, c.d., s. 162 
881 Rathkolb, c.d., s. 264 
882 Steiner, Maria, c.d., s. 154n 
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Wesselyová se pokoušela tvrdit, že by jí při odmítnutí rolí 

hrozil koncentrák, což jí ale američtí kulturní důstojníci odmítli 

uvěřit, protože koncentrační tábor podle dokumentů hrozil za 

odmítnutí ale teprve od října 1944 a předtím nesměl být žádný 

herec nucen do role proti své vůli. 883 Vyšetřování pak trvalo 

několik měsíců. Nejprve vše mluvilo proti herečce: "Nejde vůbec o 

to, zda byla paní Wesselyové nacistkou, nebo nebyla. Jde pouze o 

to, zda ponese následky své spolupráce s nacistickým filmem, či 

nikoliv. Nikoho přece nemůže napadnout tvrdit, že byl její film bez 

propagandistického působení, které zůstalo bez následků. Takové 

tvrzení by zcela osvobodilo i Dr. Goebbelse a jeho metody. Pokud 

se i jen pár tisíc lidí kvůli tomuto filmu přimklo více k nacismu a 

pokud se jen někteří z těchto tisíců dál podíleli na zločinech 

režimu, není možno hlavní spolupracovníky na vzniku tohoto 

snímku osvobodit. "884 

Vyšetřovatel ale nakonec usoudil, že Heimkehr nebyl zase 

tak dobrý propagandistický film a že jeho vliv byl minimální. 

Herečce navíc pomohly některé výpovědi jejích židovských kolegů 

z předválečného období. "Já nejsem žádná politička, já jsem jen 

věděla, že není dobře střílet kanóny do dělníků," řekla po válce o 

svých zážitcích z doby austrofašismu.885 

Paula Wessely mohla hrát znovu v divadle, ale až do léta 

1946 platil zákaz účinkování ve filmu. I tady ale nakonec došla 

vyšetřovací komise k přesvědčení, že bude lepší, když udělá pro 

rakouský film něco cenného a tím odčiní to, co natočila za 

války. 886 V roce 1948 hrála hlavní roli ve filmu Der Engel mit 

Posaune a její předchozí činnost byla označena za pouhé 

"klopýtnutí". 887 

883 Schrenk, Helene: Die Produktion der WienFilm 1939-1945, disertační práce 
Universitat Wien, Wien 1984, s. 45 
884 Steiner, Maria, c.d., s. 155 
885 Schrenk, Helene, c.d., s. 102 
886 Demokratisches Volksblatt, 27.12. 1945, s. 3 
887 Steiner, Maria, c.d., s. 158 
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Attila Horbiger přijímal ihned po uchopení moci v roce 1933 

politické role v divadle a později i ve filmu. Díky svému 

přesvědčení fyzickým předpokladům se stal jedním 

z nejzaměstnanějších herců režimu. Přesto nikdy nedosáhl 

popularity svého bratra Paula. 

Už v dubnu 1933 hrál v Německém divadle v Berlíně ve 

fašistické hře Das ewige Volk. O měsíc později hrál titulní roli ve 

Vilému Tellovi interpretovaném tak, aby odpovídal nacistické 

ideologii a kritika ho za to řádně ocenila titulky jako "SA-Tell" 

nebo "Te ll ohne intellektuelle Belastung". 888 Héirbiger platil v této 

době za slušného člověka bez rasistických resentimentů, o němž se 

ale vědělo, že je od roku 1933 tajným členem NSDAP, jak sám 

vyplnil v jednom dotazníku pro Říšskou filmovou komoru. 889 

Přesto ještě v 30. letech spolupracoval s židovskými kolegy na 

několika nezávislých filmech. To se změnilo po roce 1938, kdy své 

stranické příslušnosti náležitě využil. 

Héirbiger v této době tvrdil, že se stal členem strany jen 

proto, že jeho známý, vídeňský gauleiter, Alfred Frauenfeld jako 

jediný vydavatel dokázal ocenit vědeckou práci jeho otce. 890 

"Héirbiger se politického života místní stranické organizace 

neúčastní, ale přesto ho považujeme za politicky i charakterově 

naprosto nezávadného," píše gestapu předseda buňky NSDAP, 

k níž náležel.891 

Po anšlusu prohlásil: "My umělci jsme šťastní a hrdí, že se 

můžeme podílet na novém velkoněmeckém díle a jednoznačně se 

10. dubna přihlásíme k našemu Vůdci!" 892 Podobně aktivně 

vystupoval každoročně na podporu Winterhilfe a posílal finanční 

dary Nordické společnosti .. Na druhou stranu byl kvůli svým 

dřívějším četným stykům s Židy vídeňskými úřady pokládán za 

888 Wardetzky, Jutta: Theaterpolitik im faschistischen Deutschlend, Bertin 1983, 
s. 203n 
889 Steiner, Maria, c.d., s. 46 
89° Frauenfeld, Alfred: Und trage keine Reu·, Druffell978, s. 147 
891 Osterreichisches Staatsarchiv, Personalakt 227 521 Atilla Horbiger, fol. 1-24 
892 Neues Wiener Joumal, 9.4. 1938, s. 13 
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politicky indiferntního a dokonce se snažil kvůli své ženě 

přemluvit neúspěšně Goebbelse, aby dovolil u filmu pracovat 

neárijskému scénáristovi Walteru Reischovi, který poté musel 

uprchnout do Anglie a později do USA.893 

Pověst si jistě spravil téměř dvaceti filmy, v nichž za války 

účinkoval, a především tím, že byl jako představitel uvědomělých 

hrdinů obsazen do několika propagandistických snímků, z nichž 

nejvýznamnější je Heimkehr. Horbiger si časem dokonce získal u 

publika image téměř výsostně politického herce. 894 V dalším 

snímku Wetterleuchten um Barbara (1941) ztvárnil "nacistického 

zemědělce ze starého Rakouska, který riskuje život a existenci 

k Ol" ' "t ' V Vdv '"895 vu 1 svemu m ernemu presve cem . 

Attila Horbiger se přes povolávací rozkaz odebral se svou 

ženou na podzim 1944 do TiroL kde hodlal strávit konec války. 

Díky žlučníkovému záchvatu se mu skutečně podařilo vyhnout se 

nasazení a tak mohl se svou ženou a režisérem Ucickym zůstat 

v klidném hotelu až do konce. Po válce mu byl kvůli účinkování 

v Heikehru udělen zákaz činnosti ve filmu i divadle, jehož byl ale 

po necelých dvou letech zbaven s odůvodněním, že se "filmový 

tvůrci v této době nemohli nijak vyhnout rolím v takto 

exponovaných filmech a také jednání Horbigera v tomto filmu není 

doklad jeho nacistického smýšlení, ale pouze vykonávání pracovní 

povinnosti". 896 To je samozřejmě účelové tvrzení, protože ani 

v Říši nebylo zvykem nutit herce přijmout roli. 897 Filmová komora 

pouze doporučovala produkcím zaměstnat toho kterého herce. 

Horbiger spíš než strachu z postihu neodolal gáži za film, která 

činila mnohem víc než celoroční plat v divadle. Po válce neměl 

přizpůsobivý Horbiger problém hrát ve filmu třeba spravedlivé 

socialistické funkcionáře. 

893 Bundesarchiv Koblenz, R 58/984 
894 Rathkolb, c.d., s. 242 
895 V olkischer Beobachter, č. 16, listopad 1941, s. 9 
896 Rathkolb, c.d., s. 242 
897 Albrecht, Gerd: Nationalsozialistiche Filpolitik, Stuttgart 1969, s. 217 
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Protože se zabývám činností českých a rakouských 

filmových pracovníků a hercú, kteří působili především přímo 

v Praze či ve Vídni, nebudu se podrobněji zmiňovat o 

kolaborantech jako byli agilní člen strany zpěvák Anton 

Baumann, který se stal jako Rakušan v roce 1938 ředitelem 

vídeňské Volksoper, nebo divadelní a filmový herec a antisemita 

Werner Krauss, který působil jako jeden z hlavních uměleckých 

přisluhovačů režimu co se týká filmu za války výhradně v Říši a 

jakoukoliv vinu až do své smrti vehementně popíral. Za války hrál 

v Burgtheatru, kde ztvárnil v roce 1941 v antisemitsky 

inscenovaném Kupci benátském Žida Shylocka, ale jeho nejhorším 

činem je patrně ztvárnění všech vedlejších židovských rolí ve 

filmu Jud Siiss, kde hrál hlavní roli další Rakušan Ferdinand 

Marian, který taktéž pro Wientilm nepracoval. Rozdíl mezi nimi 

je takový, že zatímco se Marian bránil roli přijmout, což 

dosvědčuje sám Goebbels, tak Krauss se nerozpakoval am 

minutu. 898 Po krátkém vyšetřování po válce byl v roce vykázán 

z Rakouska, ale už v roce 194 7 byl zproštěn viny v plném rozsahu 

a prohlašoval o sobě, že je naopak obět' režimu. 899 

Rosa Albach-Retty byla prominentní herečka Burgtheatru, 

která se filmem mihla jen okrajově. Přesto je zajímavé uvést její 

hodnocení příslušným funkcionářem NSDAP z ledna 1945. 

"Politicky je absolutně bezúhoná. Velice nacionálně uvědomělá. 

Stále sympatizující s nacismem i v této krizové situaci, ačkoliv 

není členkou strany."900 Na druhou stranu se nijak neangažovala ve 

prospěch schválení anšlusu. To původem maďarská, ale de facto 

rakouská představitelka povrchních komediálních rolí Marika 

Rokk patřila k prominentům režimu hlavně kvůli svým půvabům 

než kvůli hereckému umění. ,Yokud Vás, můj Vůdče, jen na pár 

898 Frohlich, Elke (ed.): Die Tageblicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 4. M Unchen 1998, s. 4 
899 Rathkolb, c.d., s. 257 
900 Bundesministerium fůr Inneres Wien. Gauakt Rosa Albach-Retty 

292 



okamžiků rozveselím a rozptýlím od Vaší zodpovědné práce, budu 

nekonečně šťastná a hrdá,'' píše svému Vůdci přesně ve 

zmíněných intencích herečka.901 Goebbels si hereček a herců jako 

byla Rokk příliš necenil, to spíš skutečných profesionálů jako byli 

Moser, Burian či Paul Horbiger, ale vědělm, že i je nutně 

potřebuje, protože lidových komedií nebylo nikdy dost. Marika 

Rokk byla stejně jako Baarová podezřívaná ze špionáže (v jejím 

případě především proti Portugalsku), ale nikdy se mc 

k , 1 902 nepro aza o. 

A stejně jako Baarová omlouvá ve svých pamětech styky 

s Hitlerem či Goebbelsem: .,Udělala jsem kariéru v Německu 

v době nacismu. To mi po válce velice přitížilo. Tři roky mého 

nejlepšího času jsem měla zakázáno hrát a každý mi nadával do 

špiónky a podobně. Čím jsem se provinila? Přišla jsem do 

Německa jako mladá dívka ( ... ) a Německo jsem milovala a 

obdivovala a režim jsem nechtěla nijak posuzovat, protože jsem 

byla totálně nepolitická, což jsem až dodnes. Soustředila jsem se 

jen a jen na své povolání. Přirozeně jsem v nacistickém Německu 

stála na té světlejší straně jako každá hvězda Ufy." 903 podobně 

naivně se snaží vysvětlit to, proč se nestala členkou NSDAP, 

přestože se jí "velice líbil ten odznak, který všichni nosili na 

klopě". Okolí ji prý od toho nakonec přes její skutečně důvodnou 

motivaci odradilo.904 

Herec Rudolf Forster emigroval do USA, ale brzy prosil 

ministerstvo propagandy o možnost návratu. Byl mu umožněn, 

protože se už předtím zasloužil o podporu nacismu třeba hrdinným 

umíráním pro Německo v propagandistickém filmu Morgenrot. Po 

příjezdu dostal nejen místo v divadle, ale mohl účinkovat i 

v dalším propagandistickém snímku Wien 191 O o vídeňském 

901 Berlin Document Center, Marika Rcikk, citováno podle Rathkolb, c.d., s. 
259n 
902 Rathkolb, c.d., s. 260 
903 Rokk, Marika: Herz mit Paprika, Mlinchen 1988, s. 132 
904 Rokk, c.d., s. 133 
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starostovi Karlu Luegerovi jako průkopníku velkoněmectví, který 

měl podle Goebbelse v Vídni hodně malý ohlas. Roku 1943 byl 

dokonce pro Vídeň a celou Východní marku jako "příliš lidový" 

zakázán. 905 Rok poté ovšem F orster zářil v dalším ideologickém 

filmu Ein Blick zuriick a zařadil se tak co se týče účinkování 

v propagandistických filmech hned za Paulu Wesselyovou a 

Wernera Krausse. 

Český herec Rolf Wanka účinkoval neJen v českých 

filmech, ale v řadě Wienfilml'1 30. let a stal se s1ce ne úplně 

špičkovým, ale poměrně prominentním hercem vídeňské 

produkční společnosti. Představitel uhlazených krasavců se jako 

jeden z mála rakouských hercú přihlásil už roku 1934 do NSDAP a 

byl evidován pod číslem 7 424 616. Podle jednoho stranického 

dokumentu se stal v roce 1939 dokonce členem Freikorps. Byl 

prověřen gestapem v roce 1941, kdy zažádal o adopci dítěte, a byl 

shledán politicky spolehlivým: ,,Proti výše jmenovanému nejsou 

z politického hlediska absolutně žádné námitky."906 

Režisér a herec Willi Forst nepatřil v Říši mezi oblíbence, 

protože působil až příliš vídeňsky. Díky své popularitě a obrovské 

komerční úspěchy svých filml! byl ale pro nacisty nepostradatelný. 

"Forstův film Operette. Vynikající počin. Svižný, muzikální. Je jen 

škoda, že hlavní roli hraje Forst sám. Není typ pro dnešní dobu," 

zapsal si Goebbels po premiéře Forstova největšího trháku.907 

Sám Forst po válce tvrdil: "Moje práce byla tichým protestem. 

Zní to možná groteskně, ale je to pravda. Dělal jsem rakouské 

filmy v době, kdy Rakousko neexistovalo."908 po anšlusu se musel 

urychleně přestěhovat zpět do Vídně a zlikvidovat svojí německou 

produkční společnost. Svou vídeiískou firmu podřídil Wienfilmu, 

905 Hollywood in Wien, Wien 1988, s. 41 n 
906 Osterreichisches Staatsarchiv, Personalakt 43731 Rolf Wanka, fo!. 1-24 
907 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 8. s. 55 
908 Dachs, Robert: Willi Forst, Wien 1986, s. 108 
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ale podařilo se mu ji zachovat takže mohl vyrábět filmy ve vlastní 

režii. Každopádně se po anšlusu jako umělec i podnikatel ocitl 

v nejisté situaci. Zrežíroval dva nevýznamné filmy leh bin 

Sebastian Ott a BelAmi (oba 1939) a poté natočil pro Wienfilm 

čtyři díla, která se nesmazatelně zapsala do rakouských filmových 

dějin: Operette, Wiener Blut, Frauen sind keine Engel a Wiener 

Madeln. Tento vrchol Forstovy tvorby má podle svého autora 

údajně dokazovat jeho "rakouský charakter". "Unikl jsem tehdy 

zcela vědomě do minulosti, abych se vystříhal politické látky."909 

Všechny tyto filmy označil dokonce jako prorakouskou 

propagandu, které brání rakouskou národní identitu. 910 Tento 

opoziční vliv jeho filmů podporovali dlouhý čas i rakouští filmoví 

historici, v poslední době však převažuje mnohem střízlivější 

hodnocení, které jim přičítá mnohem větší význam v rámci 

nacistické ideologie právě proto, že se zdánlivě ,jednalo jen a jen o 

zábavu".911 

"Vy jste nenatočil jediný politický film. -To není pravda, 

moje filmy byly dokonce propagandistickými díly, ale ve prospěch 

Vídně a Rakouska! Po březnu 1938 jsem chtěl zachránit to 

poslední, na co nedosáhli dlouhé prsty hnědých pánů," kochal se 

Forst po válce.912 Svým způsobem měl pravdu, jeho filmy skutečně 

sloužily propagandě. Byly totiž obchodním vývozním artiklem 

nejen uvnitř hranic Říše. Těžko najít přesvědčivější příklady 

snímků, které se tváří, že se kokm vůbec nic neděje. Že život je 

jen zpěv, hudba, tanec a krásné dívky. 

Forstův šéf Hartl přitom tvrdil, že bylo nadmíru těžké 

prosadit, aby takovéto filmy, které "podporovali předválečnou linii 

Wienfilmu" vůbec vznikly. 913 Forst omlouval nejen sebe, ale i 

všechny Vídeňáky, o nichž tvrdil, že skoro bez výjimky stáli od 

909 Loacker, Armin (ed.): Willi Forst, Wien 2003, s. 85 
910 tamtéž 

911 Schlemmer, Gerhard- Mayr, Brigittc: Der osterreichische Film von sienen 
Anfangen bid heute, Wien 2000, nestránkováno 
912 Film, č. 1, duben 1946, s. 8 
913 tamtéž, s. 6 
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počátku proti režimu. "opravdoví Vídeňáci tehdy nebyli na ulici. 

Seděli doma u rádia a nadávali". 914 Svými filmy, svým 

ostentativním nepolitickým jednáním, jako by se nic nestalo, i 

podobnými tvrzeními podporoval Forst velice razantně tezi, že 

Rakousko bylo bezmocná Hitlerova oběť a v podstatě nikoho tedy 

nelze vinit z jeho konání za války. Je přece velká politika 

nezajímala. A tím, že Forst ve svých filmech patriotisticky 

opěvoval Vídeň, sloužil utlačovanému národu. 

Jenže Goebbels jeho opčvování považoval za příkladnou 

propagandu a třeba snímek Operrete označil pnmo za 

chvályhodnou "obří propagandu ve prospěch Vídně". 915 Není bez 

zajímavosti, že Goebbels Forsta, který do roku 1938 pracoval 

v Berlíně, považoval za jednoho z nejdůležitějších mužů produkční 

firmy Tobis, kde seděl i v dozorčí radě. Jako mistr zábavy a 

komerce mohl potom přejít k Wienfilmu, který měl právě tyto dva 

úkoly plnit. 

NSDAP Forsta hodnotila nejprve velice pozitivně. V roce 

1938 se v aktech strany píše: "Je to činorodý, přímý člověk, který 

je zakořeněn hluboko v půdě národního socialismu a našeho 

světového názoru." Kvůli svému přesvědčení údajně proto nemohl 

pracovat před rokem 1938 ve své vlasti. 916 V roce 1941 je už 

posudek střízlivější: "Politicky je nezajímavý. Hlavní je u něj 

obchod."917 To byla asi pravda. 

914 Loacker, Armin (ed.): Willi Forst, Wien 2003, s. 115 
915 Froh1ich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbe1s, Teil II, 
Aufzeichnungen 1941-1945, Band 3, s. 473 
916 Archiv der Republik, Gauakt Will i Forst 
917 tamtéž 
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Pragfilm 

"Praha chce vlastní německou produkci. Jsem v tomto ohledu 

velice skeptický, ale věc projednáme,"918 píše Goebbels na počátku 

roku 1941, kdy se zabýval především myšlenkou zřídit v Praze 

velkou německou operu. Že se nakonec nechal přesvědčit 

dosvědčuje skutečnost, že už v červenci hledal nového 

d k v 'h v 'C: p h 9J9 pro u cm o se1a pro ra u. 

V listopadu roku 1942 byla společnost AB po řadě peripetií 

přetransformována do filiálky koncernu UF A, která dostala název 

Pragfilm. Zároveň ovšem spadala i do kompetencí říšského 

protektora. Goebbels chtěl na Barrandově postavit filmové město 

evropského formátu. Němci proto do vybavení ateliérů a stavby 

dalších hal investovali nemalé prostředky. 

Úkolem společnosti bylo vyrábět německé filmy za pomoci 

českých filmových tvůrců a technického personálu. Velká část 

českých filmařů podepsala smlouvy a pro německou firmu 

pracovala až do konce války. Pragfilm měl asi 2000 zaměstnanců, 

z toho byla drtivá většina Čech\:1. 920 

Pragfilm fungoval jako akciová společnost, o níž 

rozhodovalo ministerstvo propagandy společně s Úřadem říšského 

protektora. Předsedu dozorčí rady Goebbels jmenoval po dohodě s 

říšským protektorem. Jedním z členů rady byl zástupce 

Goebbelsova ministerstva, jehož prostřednictvím se měly 

vyrovnávat nastalé politické problémy.921 Ředitelem společnosti se 

stal Karl Schulz (později Josef Hein) a vedoucím produkce Carl 

Tetting. Goebbelsovo ministerstvo zastupoval Bruno Pfennig, Úřad 

918 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 9, MUnchen 1998, s. 107 
919 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebticher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 9, MUnchen 1998, s. 416 
920 NF A, fond Pragfilm, neuspořádáno 
921 Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu, Praha 1996, s. 218 
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říšského protektora vedoucí IV. oddělení ÚŘP Martin Wolf. Ve 

správní radě seděl do poloviny roku 1942 i Miloš Havel.922 

Podle Jiřího Doležala je vznik Pragfilmu třeba "současně 

vidět ve spojitosti se zesíleným germanizačním kursem, 

nastoleným R. Heydrichem, jehož součástí bylo i hledání způsobů, 

jak zneužít české kultury a českých filmových pracovníků".923 

Okupanti jistě vítali zapojení českých tvůrců i z důvodů 

asimilace české kultury: "Styk českého divadelnictví s německou 

kulturou sahá prakticky a prúkazně k 12. století. Němečtí 

dramatikové se nikdy nevyhýbali českým tematům a schopní Češi 

se vždycky uplatnili v německých divadlech. Tuto tradici převzal i 

moderní film. Po českých režisérech Rovenském a Lamačovi 

přicházejí nyní pracovati do německých ateliérů další Češi. Jako 

první začal na pozvání Prag-Filmu režírovati J. A. Holman, jenž 

právě natočil na původní námět film Láska, vášeň, žal. Cikán s 

Hanušem Černou ovci, Slavínský se Střechou pro Bavarii Slabou 

hodinku. Rovněž M. Frič je získán pro práci na německém 

filmu. "924 

Především šlo ale o využití profesionálně zdatných 

pracovníků k výrobě německého filmu, což se ale v případě 

Pragfilmu příliš nevydařilo. 

Zřízení Pragfilmu ztížilo pozici domácích výrobců, kteří se 

pokoušeli uchránit své pracovníky před prací na jeho filmech. 

Problémy s nájmem ateliérů se ještě zvětšily, jak dokládá ředitel 

Nationalfilmu Karel Feix: "Zavolali Havla nebo mne a řekli: V 

Hostivaři máme tři neděle, ve Foje čtyři neděle, na Barrandově 

tolik a tolik. Chcete? Samozřejmě musel být hotový scénář a 

muselo se okamžitě nastoupit. Jenomže Pragfilm měl přednostní 

právo, a když začal taky dělat české filmy, vypadalo to, že bude 

zle. Pragfilm začal s velkým náporem angažovat české režiséry a 

922 NF A, fond Pragfilm, neuspořádáno 
923 Doležal, c.d., s.l87 
924 Arijský boj, č.8, 20.2.1943, s.4 
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herce, ale netrvalo to dlouho a zhaslo to. Nějaké filmy natočili, ale 

jak to chtěli původně dělat, jim nevyšlo."925 

Práci českých tvůrců na německých filmech kvitoval 

fašistický tisk: "Jméno Stallich se bude skvěti v titulcích 

celovečerního filmu "Plná kre1·". jehož natáčení exteriérů zahájeno 

v režii W. Forsta v okolí Topolčianek na Slovensku. Zde se 

operatér Stallich uvede v prvním barevném filmu Forstově. Avšak 

i v produkci Pragfilmu zjišťujeme, že Protektorát v kulturním 

filmu postupuje ... "926 

Naopak do londýnského exilu docházely podrobné zprávy o 

těch, kteří pro německou kinematografii pracovali: "Zdejší 

krajanka v emigraci pí. Jakerlová, bývalá redaktorka Práva lidu, 

zaslal nám soupis českých filmových herců, kteří šli pracovat k 

německému filmu, s žádostí, abychom o tom zpravili tamní 

ministerstvo. Jsou to výpisky z některých tak řečených českých 

listů , které jsou dotyčné přístupny. Zasíláme tyto údaje pro tamní 

evidenci. Kameramani: Jan Roth. Josef Střecha, Jan Stallich, Karel 

Degl, Václav Hanuš a Jaroslav Tuzar, prof Karel Plicka, režiséři: J. 

A. Holman, Miroslav Cikán (Friedrich Zittau), Vladimír Slavínský, 

Martin Frič, herci: Vladimír Majer (ve filmu GPU), Adina 

Mandlová- Lil Adina, Jitka (sic!) Kabátová- Maria von Buchlow, 

Hana Vítová- Hanna Witt, Raoul Sehráni!. Národní práce z 16. 

dubna 1943 oznámila, že Júra Beneš komponuje hudbu pro 

německý film režiséra Hanse Schweiharta In jlagranti z produkce 

Bavaria-Filmu. Stavby: arch. Alois Mecera a Jiří Dušek, výprava: 

Prokop Pěkný, zvuk. JosefHora:·927 

925 Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, Film a doba ll, 1965, s. 
185. Feix měl na mysli filmy českých režisérů v němčině. 
926 jts.:Úspěšný boj českého operatéra o prvenství, Arijský boj, roč. 4, č. 6, 
6.2.1943, s.4, 

927 SÚA, 1-51/5, k. 193, 9.6. 1943. MZV, věc: Čeští filmaři v německých 
službách, přípis dr. Kučery ze Stockholmu. 
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Práce českých filmařů v zahraničí, především v nacistickém 

Německu, byla běžná již před válkou. Karel Anton od poloviny 

třicátých let točil výhradně německé filmy. Gustav Machatý 

režíroval v Itálii a pro zahraniční společnosti pracoval i Karel 

Lamač. "Na jedné straně se Lamač otevřeně hlásil ke svému 

češství někdy až malicherným zdůrazňováním háčků nad "c" ve 

svém jméně, na druhé straně zůstal v Německu i po příchodu 

nacistů a vyráběl své veselé filmy za jejich souhlasu a s jejich 

pomocí. Dokonce směl . . . pracovat s Otto Hellerem, třebaže 

jakákoliv účast židů na německé filmové výrobě byla striktně 

k , , " ns A . za azana. ni Lamač ani Ondráková či Baarová se 

nezatěžovali národnostními a politickými problémy. Obchod a 

sláva pro ně znamenala víc. 

Žádaní byli čeští kameramani Roth, Vích a především Jan 

Stallich, který natáčel ve Francii. v Rakousku, v Itálii, v Německu 

a v Anglii. V Británii byl vedoucím kameramanem firmy ATP 

Studios a Pall Mall Productions. Zajímavé je, že zde svůj poslední 

film natočil ještě v roce 1940 (2! Days Together). Za války natočil 

sedm německých a třináct italských filmů. Nejvýznamnější jsou 

patrně filmy režiséra Willi Forsta Wiener Blut, Frauen sind keine 

Engel a Wiener Madel. 929 

Po okupaci se situace změnila. Německé firmy měly 

vzhledem k úbytku domácích pracovních sil zájem o české filmové 

pracovníky. Nejprve šlo o technický personál, později i o tvůrčí 

pracovníky. "Mnoho našich filmových technických pracovníků 

nalezlo v těchto týdnech výhodnější zaměstnání u říšských 

výrobních firem, takže nám asi budou chyběti při naší další 

filmové produkci. "930 

928 Bartošek, Luboš: Karel Lamač, Praha 1972, nestránkováno 
929 Bartošková, Šárka- Bartošek, Luboš: Filmové profily, Praha 1986, s. 405 
930 R: Nové německé filmy, Kinorevuc, r. 5, 16.8.1939, č.52, s. 510 
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Podle Heleny Kejčové .,mc nenasvědčuje tomu, že by na 

snahu německých míst po včlenění co nejvíce českých umělců 

(ovšem náležitě prověřovaných) do německé filmové výroby - se 

zřejmým cílem postupně je odnárodnit a asimilovat - měly 

podstatnější vliv iniciativy z české strany". 931 Této iniciativy 

nebylo třeba, neboť neustálé zužování autonomního prostoru 

českého filmu bylo cílem okupační moci. Ovšem individuální 

pokusy o proniknutí do německého filmu existovaly i v této době. 

Jmenujme například Václava Binovce, Lídu Baarovou, Adinu 

Mandlovou či Vladimíra Majera. 

Snaha uplatnit se v nacistické filmové produkci byla 

motivována vidinou vysokých honorářů, perspektivou hvězdné 

kariéry po skončení války, ctižádostí a touhou po slávě. Často ale 

čeští filmaři netoužili po takm é práci, přesto byli donucení, neboť 

nenalezli odvahu odmítnout. Vzhledem k tomu, že byla produkce 

českých filmů neustále snižovúna, klesly i pracovní příležitosti pro 

domácí filmaře. Pro jiné byla práce v Pragfilmu pouze možností 

vyhnout se totálnímu nasazení. 

Pro společnost Pragfilm pracovali čtyři čeští režiséři hraných 

filmů. Miroslav Cikán, J. A. 1-lolman, Vladimír Slavínský a Martin 

Frič, který "od protifašistických komedií s V a W za války klidně 

přešel k natáčení německých filmů pro nacistickou společnost 

UF A". 932 Fričova angažovanost se nelíbila ani českým fašistům: 

"Režisér Mac Frič, tvůrce komunistických veledíl salonardních 

clownů W. a V., dokončuje svúj další film Jiný vzduch, podle 

námětu F. A. Šimáčka, pro- pra1.skou Ufu!"933 

Proti Fičovi bylo po válce vedeno trestní řízení pro obvinění, 

že jeho filmová spolupráce s N ěmci byla motivována zištnými 

důvody. Proti tomu vystoupili [;,mil Sirotek, Karel Feix a Vítězslav 

Nezval s tím, že "Frič byl jako režisér výborných kvalit pro práci s 

931 Krejčová-Krejča: Případ Binovec in: Iluminace 8, 1996, č.4, s. 122 
932 v 

Skvorecký, c.d., s. 50 
933 Vlajka, r. IX, č.40, 8.9.1 039, s.6 
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německým filmem přinucen"'!l 4 a řízení bylo zastaveno. 935 Podle 

výpovědi posledního ředitele Pragfilmu Josefa Heina dovolily 

Fričovi jeho schopnosti "izolovat se úplně od Němců". 936 

Taktéž Miroslav Cikún "přiznává, že jako režisér 

spolupracoval v německé filmové výrobě a že přijal německé 

jméno Friedrich Zittau". I v tomto případě trestní nalézací komise 

dospěla k závěru, že obviněn~~ spolupracoval v německém filmu 

pod nátlakem a proto upustila od jeho stíhání.937 

Vladimír Slavínský natočil stejně jako Frič a Cikán dva filmy 

pro Pragfilm a navíc v roce 194 3 pro německou společnost Bavaria 

snímek Die schwache Stunde. 

J. A. Holman natočil jeden film v roce 1943, poté se zapojil 

do odboje i přesto, že o něm ředitel Pragfilmu Hein prohlásil: 

"tlačil se ke mně a snažil se tím zlepšit svoji pozici".938 

Za zmínku stojí i Kan.::l Anton, jenž žil už několik let 

v Německu, kde se stal uznávaným režisérem a natočil zde v letech 

1939-1945 13 filmů. 939 Jako spolurežisér je uveden u jednoho 

z nejvýznamnějších nacistick~·ch propagandistických filmů Ohm 

Kriiger (1941). Už v roce 1936 režíroval propagandistický snímek 

Weisse Sklaven. 940 

Německé produkce angažovaly české kameramany. O Janu 

Stallichovi už řeč byla. Jan Roth byl po válce vyšetřován a posléze 

zproštěn obvinění, protože ,.uzavřel smlouvu s Prag-filmem a 

Terra-filmem. K uzavření smlouvy byl donucen příslušnými 

934 AMV, 10-194 

935 AMP, 36-7278. Protokol z 27.3. I 947. "Tato činnost obviněného tvoří 
objektivně skutkovou podstatu provinění podle dekretu č. 1938/45 Sb .... 
obviněný sjednal smlouvu a podle ní byl činný v německém filmu pod nátlakem, 
a i když z důkazních výslechů namohla dospěti k závěru o přímém stavu 
nouze ... " 

936 AMV, 11031. Výpověď JosefaHcinaz27.11.1945. 

937 AMP, fond 36, sign. 07239. Protokol o zastavení řízení z 24.4.1947. 

938 AMV, ll 031. Výpověď Josefa Heina z 27.11.1945. 
939 Bartošková, Šárka- Bartošek, Luboš: Filmové profily, Praha 1986, s.20 
940 Albrecht, Gerd: Nationalsozialistiche Filpolitik. Stuttgart 1969, s. 366 
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činiteli pod výhružkou, když smlouvu nepodepíše, bude prý 

donucen jinými prostředky. Při svém zaměstnání za okupace 

choval se vždy v národním ohledu zcela nezávadně a byl okupanty 

několikráte za své protinacistické výroky resp. činy vyšetřován."941 

Dálšími kameramany pracujícími pro Pragfilm byli Václav Hanuš, 

Karel Degl, Jaroslav Blažek, Josef Střecha a Miloslav Vích. 

Jako Georg Sirnker komponoval pro Pragfilm i špičkový 

skladatel filmové hudby Jiří Srnka, jako hlavní střihač zde působil 

Gina Hašler, jako mistři zvuku Josef Zora, Antonín Rambousek, 

Miroslav Prokeš, Josef Kohout a Emil Poledník. Na stavbách 

k řadě filmů se podíleli architekti Jan Zázvorka, Chrudoš Uher, 

Bohumil Heš a Karel P. Adam. 942 

Pragfilm měl zájem i na nových neokoukaných tvářích 

českých herců. Zita Kabátová, Nataša Gollová a Hana Vítová 

uzavřely v roce 1943 smlouvy na dva filmy. Gollová hrála ve filmu 

jednou, a protože pro ní nebylo nalezena vhodná role v dalším 

filmu 943
, nebyla s ní v dubnu 1944, stejně jako s Kabátovou a 

Vítovou, smlouva obnovena. Dalšími smluvně vázanými herci, 

kteří přinejmenším začali natáčet, byli Raoul Sehráni!, Bedřich 

Veverka, František Černý, Darja Hajská, Vladimír Majer, Otomar 

Korbelář a Karel Hradilák. Smluvně vázaní, ač nic nenatočili, byli 

i Karel Anton, František Č'úp, Otakar Vávra, Zorka Janů a 

941 AMP, fond 36, sign. 388. Řízení zastaveno 24.4.1947. 
942 NFA, fond Pragfilm, neuspořádáno. Soupis pracovníku Pragfilmu z 1. 7. 
1944. 

943 "Bei Obernahme unserer Agenden in Prag bin ich auch auf den Vertrag mit 
Frau Ada Goll (Natascha Gollova) gcstossen und habe eine Vereinbarung zur 
Kenntnis nehmen mtissen, wonach Frau Goll bis zum 30. Juni 1944 im Vertrag 
bei uns steht. Bisher hat sie aufgrund des bestehenden Vertrags in einem Film 
gespielt und ist ein zweiter Film noch oťfen, bei dem jedoch nicht anzunehmen 
ist, dass er von uns erftillt werden kann. Um nich unnotige Leerlaufunkosten zu 
haben, bitte ich ein Rund schreiben an die Staatsfirmen herausgeben zu wollen, 
wonach auf Frau Goll besonders aufmerksamkeit gemacht und aufgefragt wird, 
ob nicht ein sofortiger Einsatz moglich ware. Frau Goll erhalt ftir den zweiten 
Film RM 10 000,- Gagenhonorar. Dcsglcichen ist noch ein Vertrag mit Frau 
Marie von Buchlow (Zita Kabatova) oťfcn. Frau v. Buchlow ist bei uns bis 
31.Mai 1944 im Vertrag und hat fůr e i ncn noch z u erfůhlenden Film einen 
Gagenanspruch von RM 7200." (dopis produkčního šéfa Pragfilmu Ema 
říšskému filmovému intendantovi Frocweinovi z 27.3 .1944, NF A, fond 
Pragfilm, nezpracováno) 
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kameramani Ferdinand Pečenka, Vladimír Novotný a Jaroslav 

Tusar. Podobně jako oni byly tímto způsobem i německé hvězdy 

Pragfilmu Haussler, Fischer, Jasper a Oertsen byly "dány 

k d o • • v k' fil b v" 944 Ispozicl nemec emu 1 mu o ecne . 

Naproti tomu uzavřela v dubnu 1944 s Pragfilmem smlouvu 

Lída Baarová a jeho zástupci se stále nevzdávali naděje na 

angažování Vlasty Buriana, který nabídky vytrvale odmítal. 

V březnu 1944 žádal produkční šéf Pragfilmu filmového 

intendanta Froeweina, aby mohli nasadit Buriana ve svých filmech. 

Už získal sice povolení pro jeho angažmá ve filmu Romantische 

Braufahrt, kde nakonec Burian nehrál, protože bylo plánováno 

natáčení mimo Prahu, což kvúli povinnostem v divadle v Praze 

nemohl absolvovat.945 

Nataša Gollová se po válce hájila stejně jako Adina 

Mandlová srovnáním s dělníky, kteří pracovali v továrnách, 

zatímco ona hrála: "Německý film - to bylo moje totální nasazení. 

Když jsem se tomu pokoušela vyhnout srdeční chorobou, bylo to 

považováno za sabotáž." Hana Vítová tvrdila, že nabídku 

Pragfilmu odmítla, ale poté, co jí bylo naznačeno, že nebude moci 

účinkovat v českém filmu, smlouvu podepsala.946 

V jaké situaci se ocitli administrativní a techničtí pracovníci 

české kinematografie, popisuje Bohumil Šmída, zaměstnanec 

Slaviafilmu. V první polovině roku 1942 byla zastavena produkce 

českých filmů firem Elekta a Slaviafilm. "Zaměstnanci obou 

výroben byli přikázáni do barrandovských studií. To se stalo 

majetkem Pragfilmu, která se tak snadno dostala k vyspělé 

základně, k profesionálnímu personálu a sehraným výrobním 

štábům. Čeští pracovníci obou zrušených výroben i ateliérů neměli 

944 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Dopis ředitele Heina říšskému film. 
intendantovi Froeweinovi z 27.4.1944. 
945 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Dopis produkčního šéfa Pragfilmu Ema 
říšskému filmovému intendantovi Frueweinovi z 27.3 .1944. 

946 Kulturní politika, 5.1 0.45, č.4, s.2 
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v té době na vybranou, museli buď odejít do říše, nebo předstírat 

práci ve firmě Pragfilm .... Pracovníci zvolnili podstatně tempo své 

práce, byla-li určena pro Němce, a výrobní štáby začaly pracovat 

velmi složitě, podle všech možných i nemožných předpisů, jejichž 

absurdním dodržováním se tempo příprav i natáčení nevídaně 

zkomplikovalo .... Výroba německých filmů Pragfilmu se tak od 

počátku sunula velmi pomalu a velmi draho, i když, upřímně 

řečeno, inflační peníze nehrály tehdy pro Němce žádnou roli."947 

Německé produkci se ncpodařilo získat dva nejvýznamnější 

režiséry Lucernafilmu Františka Čápa a Otakara Vávru, který 

snaze Pragfilmu odolával až do konce války: "Byl jsem první, 

kterému Schulz nabídl smlouvu na film. Za okupace točit německý 

film jsem nechtěl v žádném případě, ale přímo jsem nemohl 

odmítnout, protože by to ukázalo můj nepřátelský poměr k Říši a 

následkem toho by to znamenalo likvidaci v koncentračním táboru. 

Podepsal jsem tedy smlouvu s Pragfilmem s podmínkou, že mohu 

odmítnout scénář, který mi nebude umělecky vyhovovat. Dostal 

jsem zálohu třicet tisíc korun. dal jsem si je na knížku, abych je 

mohl kdykoliv vrátit. Znamenalo to nejméně každé dva měsíce 

přečíst jeden scénář a napsat zdůvodnění, proč mně umělecky 

nevyhovuje." 948 Díky tomu se mohl Vávra věnovat práci 

v Lucernafilmu: "A zatím jsem točil české filmy. To nebyla žádná 

legrace, pět let to odmítat. A vždycky jsem to musel zdůvodnit. 

Nakonec ve čtyřiačtyřicátém roce řekli: Tak dost, ještě tento film 

dotočíte -to byla Rozina sebranec - a pak přestanete točit vůbec .... 

Já jsem měl natočeno a pak jsem dělal zvuky a hudbu a špatně 

jsem to smíchal, a tak jsem to musel ještě jednou smíchat až po 

květnu 1945. To vyžadovalo dost, řekněme, odvahy. "949 

Františka Čápa neustále zaměstnával Miloš Havel, takže se 

mohl vždy vykázat zaneprázdněností. Když odmítl natáčet film 

947 Šmída, Bohumil: Jeden život s filmem, Praha 1980, s. 62 
948 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 106. Vávra měl natočit 
například film Erste Liebe (NF A fond Pragfilm, nezpracováno). 

949 Žantovský, Petr: Století Otakara Vávry, Praha 2001, s.l8 
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Die Fremde, na který mimochodem nemohl Pragfilm vůbec sehnat 

režiséra, napsal o něm ředitel Hein: Co se týče pana režiséra Čápa, 

chtěli bychom upozornit na to, že se jedná o zdejšího velmi 

zdatného uměleckého režiséra. Čáp inscenoval český film Mlhy na 

blatech, který musí být zhodnocen výslovně jako vynikající. Jeho 

odmítnutí převzít náš film Die Fremde, zdůvodnil tím, že by v 

poslední době inscenoval 2 filmy ze selského prostředí a nemohl 

by se tak vyhnout nebezpečí, že se bude opakovat. Jinak nám ale 

režisér Čáp předložil skutečně dobré filmové náměty, které jsou 

nyní posuzovány." 950 Čáp měl například natočit film Die 

Abenteuer des Herrn von Barabas podle scénáře Václava 

Wassermanna a měl napsat scénář a zrežírovat krimikomedii podle 

předlohy Schwer ist das Abenteuerleben (film vznikl česky jako 

Těžký život dobrodruha). 951 

Filmovým tvůrcúm byla přidělena německá jména. Důvody 

mohly být různé: srozumitelnost divákúm, zakrytí neněmeckého 

původu a snad i kompromitace před domácím obecenstvem. 

Martin Frič se jmenoval Fritsch, Miroslav Cikán Friedrich Zittau, 

Vladimír Slavínský Otto Pittermann, J.A. Holmanovi zústalo jeho 

původní jméno, Otakar Vávra se měl jmenovat Wardt, Josef 

Střecha měl na titulcích jménu Strecher, architekt Jan Zázvorka 

Johan Sasworka, skladatel Jiří Srnka Georg Sirnker, kameraman 

Václav Hanuš Hanusch, zatímco Stallich, Degl i Roth si mohli svá 

příjmení ponechat nezměněná. Hana Vítová vystupovala pod 

pseudonymem Hanna Witt, Zita Kabátová se jmenovala Marie von 

Buchlow (podle svého rodiště), Adina Mandlová Lil Adina, Nataša 

Gollová Ada Goll a Otomar Korbelář Otto Korbler. Lída Baarová 

sice tvrdila, že si odmítala jméno změnit, ale opak je pravdou. 

Nakonec sice v žádném německém filmu v období okupace 

950 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Dopis ředitele Heina říšskému film. 
intendantovi Froeweinovi z 27.4.1944. Zfilmovat námět Die Fremde odmítli 
kromě Čápa i režiséři Anton, Pabst, <1 Deppe. Hein naopak odmítl Berlínem 
na vržené režiséry Waschnecka, Stemmleho a Scheidena jako nekvalitní. 
951 tamtéž 
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nehrála, ale když se o to pokoušela, sama nabízela, že Sl ráda 

jméno změní. 

I změna jména byla po válce předmětem vyšetřování. Nikdy 

se neprokázalo, že by k němu došlo z přičinění českého filmového 

pracovníka, jak o tom svědčí například verdikt trestní nalézací 

komise v případu Miroslava Cikána: "Pokud jde o německé jméno 

obviněného, nebyla vyvrácena obhajoba, podle níž užívali Němci 

jména Friedrich Zittau pro obviněného bez jeho předchozího 

souhlasu a vědomí"952 . To tvrdili i ostatní čeští filmaři a herci. 

Často se na filmu nepodílel jen režisér a český technický 

personál, ale i další tvůrčí pracovníci. Například ve filmu J. A. 

Holmana Liebe, Leidenshat und Lied herec Korbelář, kameraman 

Degl a skladatel Srnka. Film je jako většina ostatní produkce 

nenáročná komedie s jednoduchým syžetem. Dívka je matkou 

vychovávána k nenávisti k mužům, ale nakonec podlehne 

v• ' '1 1' k " 953 "pnrozene Sl e as y . 

Po válce byl z práce pro Pragfilm v souvislosti s tímto 

filmem obviňován i Jan Drda, jehož ale hájí Karel Feix slovy: 

"Drda pro Pragfilm nepsal. Měl své hotové povídky z českého 

prostředí a pro český film. Jednu z těchto povídek si vybral ke 

zpracování Holman a natočil ji pro Pragfilm pod titulem Liebe, 

Leidenschaft und Lied. Film měl vyznít jakoby z německého 

prostředí, ale dopadlo to špatně, protože pražský folklór z toho 

koukal až příliš jasně. Film byl pozastaven a snad dokonce zakázán 

pro distribuci. "954 

Kromě Drdy pracovali pro Pragfilm scénáristé Karel 

Stekeklý a Václav Wassermann. Všichni se po válce zaklínali, že 

to jinak nešlo a že se, pokud možno, bránili. Ve většině případů 

952 AMP, fond 36, sign. 07239. Protokol o zastavení řízení z 24.4.1947. 

953 NFA, fond Pragfilm, nezpracováno. Dramaturgický plán Pragfilmu 1942/43 
v dopise Pragfilmu pro Elekta-Film z I O. 7.1942. Matka nabádá dceru: "Has se 
die Manner, denn sie sind die einigen fcinde unseres Geschlechtes!" 
954 Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, Film a doba ll, 1965, s. 
186 
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nikdy nezjistíme, kdo z tvůrcú a dalších filmových pracovníků o 

takovou práci stál a kdo ne. Z fragmentální dokumentace lze ale 

vyšíst, že se o práci pro Pragfilm sami aktivně ucházeli režisér 

Ladislav Brom a tvůrce krátkých filmů Ludvík Guba.955 

Pro animační studio Pragfi lm u pracovala řada významných 

animátorů jako Břetislav Pojar či Eduard Hofman, kteří se kromě 

velkolepého celovečerního animovaného filmu Svatba k korálovém 

moři (Hochzeit im Koralenmeer) podíleli i na méně velkolepých 

animovaných částech ideologicky zabarveného dokumentárního 

filmu Johann Georg Mende/.9~ 6 

Známe jen několik málo případů, kdy umělci odmítli 

finančně lákavou nabídku a měli odvahu odolat i případnému 

nátlaku. Navíc se jedná o nepřímá, nijak nedoložená svědectví. Jiří 

Doležal uvádí herce Jindřicha Plachtu, Theodora Pištěka, Jaroslava 

Průchu, Frnatiška Smolíka a herečky Růženu Naskovou a Vlastu 

Matulovou. 957 

Tereza Dvořáková uvádí, že "asistentské posty ve filmových 

štábech Prag-Filmu stejně jako celé technické a zčásti ekonomické 

zázemí, zajišťovaly české pracovní síly. Společnost kromě tvůrčích 

pracovníků zaměstnávala stovky dalších českých dělníků techniků, 

úředníků a pomocných sil, kteří nesli za svou službu nacistům 

stejnou osobní odpovědnost jako tvůrci, herci a členové štábu."958 

Toto tvrzení je podle mého velice problematické a domnívám se, 

že naopak vůbec nelze srovnávat práci, dejme tomu, údržbáře 

světelného parku a kameramana, či dokonce režiséra, kteří za 

výsledný tvar filmu, tedy za tvar uměleckého díla, skutečně 

odpovídají. 959 

955 Záznamy o tom jsou z 15. S. 1942 v případě Broma a z 31. 1. 1942. v případě 
Guby. NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. 
956 Dvořáková, Tereza: Prag-Film ( 1941-1945). V průniku protektorátní a říšské 
kinematografie, diplomová práce FF UK 2002, s. 63 

957 Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu, Praha 1996, s. 220 
958 Dvořáková, Tereza: Prag-Film ( 1941-1945). V průniku protektorátní a říšské 
kinematografie, diplomová práce FF UK 2002, s. 63 
959 Všechny hlavní protagonisty a filmy Pragfilmu uvádím v Příloze 12. 
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Predikát ktinstlerisch wertvoll obdržel Fričův film Der zweite 

Schuss, v němž hrála Hana Vítová a za kamerou stál Jan Roth. 

Bohumil Šmída hodnotí snímek jako "nic filmově významného. 

Hlavní úlohu hrála vídeňská Češka (rozená na Smíchově) Winnie 

Markusová, hlavní mužskou roli typický představitel německého 

muže té doby Richard Hausler:' 960 Premiéra filmu se konala 17. 

Září 1943 v Berlíně, očekávalo se, že vydělá 3,5 mil RM. Bylo 

vyrobeno180 kopií (průměrně se dělalo 160-170 kopií). 961 

V Brauerově komedii Himmel, wir erben ein Schloss byl 

kameramanem Václav Hanuš a hlavní roli hrála Anny Ondráková. 

Natáčení se účastnil i Bohumil Šmída. "Film režíroval Paul Brauer, 

muž podobající se spíš záložnímu důstojníkovi wehrmachtu než 

filmovému umělci, kterým ostatně také nebyl. Anny Ondra a Hans 

Brausewetter, tedy podle tehdejšího měřítka hvězdy první 

velikosti. Anny Ondra se podle svých slov cítila Češkou, ale zase 

tak horké to s ní nebylo .... měla honorář kolem jednoho miliónu 

korun."962 Exteriéry se natáčely v Kutné Hoře a na Roztěží. Češi 

museli spát na rozdíl od německých filmařů v nuzných 

ubytovnách. "Takové rozdělení podle národností odpovídalo 

tehdejší situaci i německému pohledu na české zaměstnance .... 

Nezbytným prostředníkem mezi českým a německým štábem byl 

Gina Hašler. Jeho názory v česko-německé otázce jsem si nikdy 

nebyl jist ... byl zadobře s nimi i s námi, ale abych řekl pravdu, na 

nějakou "levotu" si od něho nepamatuji. Jedním z mála slušných 

německých duchů byl produkční šéf Ludwig Carlsen se svou 

ženou. Byli to Švýcaři, chovali se loajálně k českým 

zaměstnancům, byli také u nich poměrně oblíbeni."963 Film byl "za 

naší víceméně pasívní účasti dokončen ... bylo to strašné, film 

neměl ani hlavu ani patu, nebyl to ani komerční, ani umělecký 

' v b 1 k "1 "l)(J.( vytvor, proste to y pas Vl . 

960 Šmída, Bohumil: Jeden život s filmem, Praha 1980, s. 70 
961 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Zpráva o výnosech filmů. 
962 Šmída, c.d.,s. 63 
963 tamtéž, s. 64 
964 tamtéž 
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Šmídovo hodnocení se nevztahuje jen na zmíněnou komedii. 

Týká se celé produkce Pragfilmu. Svou nespokojenost vyjadřoval i 

nejvyšší místa. Dr. Gast, šéf filmového oddělení ministerstva 

propagandy poslal Winklerovi I O. prosince 1943 dopis, v němž 

sděloval, že ministr Goebbels není spokojen s produkcí Pragfilmu. 

Doporučil proto režiséra Ema na místo produkčního šéfa, v úvahu 

připadal i von Neusser, který zastával stejnou funkci u Wien

Filmu.965 Bohumil Šmída to vysvětloval tím, že "Pragfilm se stal 

od počátku útočištěm mnoha německých filmařů, kteří se tak 

vyhýbali frontě, přitom bylo mezi nimi jen málo těch, kteří filmu a 

jeho potřebám rozuměli"Y66 

Přitom "technické předpoklady pro natočení dobrých filmů 

JSOU zde absolutní. Český štáb spolupracovníků - kameramani, 

architekti a další jsou prvotřídní, stejně jako je dobře řízen celý 

podnik," jak píše ředitel Pragfilmu Goebbelsovi.967 

Pragfilm měl velké plány, k jejichž realizace nedošlo. Ředitel 

Hein si mnoho sliboval od filmu, v němž měli společně účinkovat 

největší český a rakouský komik - Vlasta Burian a Hans Moser. 

"Aby byl využit pro německou produkci také zdejší komik Vlasta 

Burian, zadal jsem zakázky námětů pro film s Burianem a 

Moserem (Burian-Moser-Film), aby se docílilo spoluúčinkování 

obou velkých lidových komikú," píše Josefu Goebbelsovi. 968 

"Proto pro tento film se dlouho nedařilo vypracovat vhodný námět. 

Bylo třeba dbát na to, aby " byla syžetem dána možnost postavit 

proti sobě velkého a malého komika velkolepým způsobem".969 

Pragfilm měl realizovat na žádost říšské dramaturgie filmy na 

náměty "současných básníkú 

965 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno 
966 " Smída, c.d., s. 62 

česko-moravsko-sudetského 

967 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Pracovní zpráva ředitele Pragfilmu 
ministru Goebbelsovi z 26.5.1944. 
968 tamtéž 
969 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Dopis ředitele Heina šéfdramaturgovi 
při říšském intendantovi Froeweinovi z 27.4.1944. 

310 



prostoru". Mělo se jednat o české 

podněty nabídnou řadu filmů. 970 

německé autory, jejichž 

Šéf Wienfilmu Karel Hartl měl podle Josefa Heina zájem, 

aby režisér Ucicky natočil pro Pragfilm Prodanou nevěstu. 971 

V srpnu 1944 informuje dramaturgická zpráva o tom, že příprava 

Prodané nevěsty- "říšskou dramaturgií v podstatě povolené látky, 

které musí být ještě jednou přepracována z obsahového 

hlediska". 972 

Na zasedání dramaturgie Pragfilmu bylo určeno, že 

plánovaný film "Bohmische Romanze" bude natáčet slavný režisér 

Pabst. Pokud odřekne, tak Frič a pokud se ani ten neztotožní 

s námětem, bude na řadě Karel Anton, jenž by mohl být uvolněn 

firmou Tobis.973 

Padl i návrh zfilmovat divadelní dílo a "přinést ho tak 

velkému okruhu diváků". První "Btihnefilm" se měl jmenovat 

Buchhalter Don Quichote a hlavní roli měl hrát Vlasta Burian, 

který měl být "cenným doplněním německých filmových komiků. 

Nasazení Buriana v německém filmu je už dlouho požadováno. 

Mnou vybrané zkušební snímky, sestříhané z různých Burianových 

zkoušek přesvědčily pana Foeweina o tom, že Buriana lze obsadit. 

Námět vyžádaný 1 O. prosince 1943 ministerstvem propagandy 

považuje Burian i doposud nejúspěšnější režisér jeho filmů Frič za 

velmi dobrý a pro Buriana se výborně hodí. Co se týká 

požadovaného obsazení německého režiséra, ideální by byl Karel 

Anton, jenž je Burianovým dobrým přítelem a mohl by být firmou 

Tobis uvolněn."974 

970 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Pracovní zpráva ředitele Pragfilmu 
ministru Goebbelsovi z 26.5.1944. 
971 tamtéž 
972 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Zpráva dramaturgie z 12.8.1944 o 
připravovaných látkách. 
973 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Zpráva z 1.2.1944 ze zasedání 
dramaturgie Pragfilmu. 
974 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Dopis Heina generálnímu řediteli Ufa
filmu Kaelberovi z 31.1.1944. 
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Ve svém dopise šéfdramaturgovi při říšském intendantovi 

Froeweinovi se ředitel Hein zmiúuje o tom, že šéf Wienfilmu Hartl 

"laskavě poskytl Wesselou a náš záměr je, aby pro ni napsal scénář 

Menzel nebo Ebermayer. Myslíme na ceněnou látku Die 

Geschwister, v němž vezme Paula Wessely jako nejstarší sestra 

osudy rodiny do svých rukou, protože oba rodiče jsou mrtví a díky 

její energii, obzvláště když sama rezignuje na své vlastní štěstí, její 

tři sourozenci přes všechny nástrahy života svého štěstí docílí. 

Teprve později může hrdinka myslet i na své vlastní štěstí. Toto 

téma je určeno jako výslovná "Wessely-Stoff', která jí bude 

výborně svědčit.'.975 Znamená to, že i Pragfilm uvažoval o vážném 

námětu, dokonce s hvězdou první velikost Paulou Wessely. Film 

měl být natočen barevně a měl stát minimálně 2,5 miliónu marek. 

Pro srovnání: film s Burianem a Maserem měl být vyroben za 950 

000 marek. V roce 1944 se cena tllmu pohybovala v rozmezí 1-1 ,5 

miliónu marek. 976 

Pragfilm natočil řadu filmů krátkých (kulturních), 

animovaných a, jak bylo řečeno, dvanáct celovečerních. Další dva 

nebyly dokončeny. V roce 1943 byly natočeny snímky Das 

schwarze Schaf (režie Friedrich Zittau a Walter Jenssen), Der 

zweite Schuss (režie Martin Fritsch), Die Jungfrauen vom 

Bischofsberg (režie Peter Paul Brauer), Himmel, wir erben ein 

Schloss (režie Peter Paul Brauer), Liebe, Leidenschaft und Lied 

(režie J.A.Holmann) a Setne beste Rolle (režie Otto Pitermann). 

V roce 1944 Dir zuliebe (režie Martin Fritsch), Gliick unterwegs 

(režie Friedrich Zittau), Komm zu mir zuriick (režie Heinz Paul), 

Schicksal am Strom (režie Heinz Paul), Steben Briefe (režie Otto 

Pittermann) a Spiel (režie Alfred StOger). Z roku 1945 zůstaly 

975 NFA, fond Pragfilm, nezpracováno. Dopis ředitele Heina šéfdramaturgovi 
při říšském intendantovi Froeweinovi z 27 .4.1944. 
976 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Dopis Heina řediteli Ufa-Filmu 
Mertenovi z 17.4.1944. 
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nadokončené Leuchtende Schatlen (režie Géza von Cziffra) a Shiva 

und die Galgenblume (režie Hans Steinhoff). 977 

První film Liebe, Leidenschaft und Leid (Láska, vášeň a žal, 

1943) je drama mladé dívky, která přísahala umírající matce, že 

nebude milovat žádného muže. Když se vrátí do matčina rodiště, 

najde zde svého životního druha. Melodrama na námět Jana Drdy 

je přes banální zápletku solidní film, v němž stojí za pozornost 

herecké výkony i kamera Karla Degla. Původně měl hrát zásadní 

roli otce hlavní hrdinky Otomar Korbelář, který kvůli neshodám 

s režisérem J. A. Holmanem odmítl pokračovat v práci, což svědčí 

o tom, že se přece jen dalo spolupráci s Pragfilmem vyhnout.3 

Stejná situace nastala v případě J. A. Holmana, který z uměleckých 

důvodů s vedením společnosti sám po dokončení natáčení od 

Pragfilmu odešel.4 Nejzajímavější je skutečnost, že se příběh odvíjí 

na moravském venkově, ale z logických důvodů tu není kraj ani 

jeho zvyky blíže upřesněn. 1 Liebe, Leidenschaft und Leid nebylo 

jako jediný film Prag-Filmu nikdy uvedeno v distribuci v českých 

zemích. 

Jako lehce nadprůměrná byla hodnocena i komedie Zdědili 

jsme zámek (Himmel, wir erben ein Schlo./3, 1943). Film natočil 

politicky velice agilní Peter Paul Brauer v hlavní roli se star 

říšského filmu Annou Ondrákovou. 

Brauer natočil i retrokomedii z přelomu století Panny 

z Biskupské hory (Die Jungfern vom Bischofsberg, 1943). Kritikou 

nejvíce oceňovaným snímkem Pragfilmu byl patrně operetní 

snímek Druhý výstřel (Der Zweite Schuj3, 1943) Martina Friče, což 

ovšem neznamená, že se jedná o nadprůměrný film v kontextu celé 

filmové výroby. Film získal jako jediný z hraných filmů Prag

Filmu predikát "umělecky hodnotný" a jednu z rolí zde hraje Hana 

Vítová. 

Další operetní komedii natočil pro Pragfilm Vladimír 

Slavínský a jmenuje se Jeho nejlepší role (Sežne beste Rolle, 

977 Bauer, Alfred: Deutscher Spielfilm Almanach 1929-1950, Berlin 1965, s. 
587-670 
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1944). Stejně jednoduchá je veselohra Miroslava Cikána Černá 

ovce (Das schwarze Schaf, 1944) o chladné emancipované ženě, 

z níž se na venkově stane kamarádské děvče. 

Vladimír Slavínský pro Pragfilm natočil komediální krimi 

Sedm záhadných dopisů (Sieben Briefe, 1944), což je o poznání 

povedenější parodický snímek. I Cikánova druhá režie byla 

úspěšnější. Film Hudbou za .\'těstím (Gluck unterwegs, 1944) je 

opět operetní veselohrou, která byla velice oblíbená v německy 

mluvíscích oblastech Říše, především se tímto žánrem proslavil 

Wien-Film, takže není divu, že předloha nesla název "Die Reise 

nach Wien". Děj je naprosto typický právě pro vídeňskou produkci 

- biedermeierovské období habsburské monarchie v Praze a u 

Karlštejna. Hraje zde celá plejáda českých loyálních herců - Zita 

Kabátová, Bedřich Veverka, Franta Černý či Vladimír Majer. V 

alpském snímku Heinze Paula Vrať se ke mně zpět (Komm zu mir 

zuruck, 1944) hraje zase Nataša Gollová. Tentýž režisér natočil 

Osud na řece (Schicksal am Strom, 1944), což je film o životě 

loďařů na Labi. 

Film Martina Friče Z lásky k tobě (Dir zuliebe, 1944) je další 

průměrná konverzační komedie. Poslední celovečerním snímek 

Pragfilmu, natočený Alfredem Stogerem, se nazývá Hra (Spiel, 

1944) a pojednává o hazardních hráčích v době Habsburské 

monarchie. 

Řada plánů se nerealizovala, některé filmy se nepodařilo 

dokončit. Martin Frič měl natočit kostýmní muzikál a Natašou 

Gollovou Die weisse Dame, Erich Engel komorní komedii 

Iphigenie und der Prinz s Hanou Vítovou a Vlastou Burianem a 

Miroslav Cikán měl původně točit komedii Spiel s Burianem a 

Gollovou.978 Nedokončeny zústaly snímky Leuchtende Schatten a 

Shiva und Galgenblume. Druhý z nich natáčel v roce 1945 

v barrandovských ateliérech prominentní nacistický režisér Hans 

Stenhoff. O tom se zmiňuje ve svých pamětech režisér Géza von 

978 NF A, fond Pragfilm, nezpracováno. Produkční plán 1943/1944 z 23.2.1943. 
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r 
Cziffra: "Při naší první schúzce v Praze jsem se dozvěděl, že 

Albers točí film režiséra Hanse Steinhoffa Shiva und Galgenblume 

a taky jsem věděl, že Steinhoff je u hercú velmi neoblíben kvůli 

svému přehnanému řízení linií strany. V okruhu kolegů se mu 

zazlíval obzvláště film Ohm Kruger, který napadal koloniální 

panství Velké Británie a posmíval se zřizování koncentračních 

táborů. Steinhoffova oblíbená fráze byla: Pan ministr si to tak 

přeje. Albers mi o něm řekl: Er ist das grosste Arschloch des 

Jahrhunderts. Und ein Schwein dazu. Eines schonen Tages werde 

ich ihn erschlagen - so wahr ich der liebe Gott bin .... Steinhoff, 

který ještě v posledních dnech války hrozil udáním a vězením při 

každém projevu skepse, byl první, kdo opustil Prahu, aniž by 

dokončil svůj film. Utekl do Berlína, odkud chtěl odletět 

posledním letadlem do Španělska. To se však zřítilo. "979 

Natáčení se účastnil i Bohumil Šmída. Na konci války se do 

Prahy stahovala řada německých filmařů: "Do Prahy jako do 

leteckého krytu přicházely v posledních letech války i největší 

německé hvězdy té doby, nikoli však velcí režiséři, takže herecká 

kvalita pomáhala Pragfilmu jen opticky." 980 Stenhoff film 

režíroval, protože "v té době se jen prominenti drželi daleko od 

fronty. Film měl prvotřídní rozpočet, dvacet dva milióny korun, i 

prvotřídní herecké obsazení'' lJX 
1 

. Hans Albers hrál hlavní roli. 

"Neslyšel jsem také nikdy, že by tento velký herec měl něco 

společného s nacismem. Film Shiva und die Galgenblume by se 

pravděpodobně nejvíc z výtvorú Pragfilmu podobal filmu, kdyby 

ovšem byl tehdy dokončen. Režisér, kameraman (Karl Hofmann) i 

architekt byli první německé třídy ... "982 

Situace v ateliérech už nasvědčovala blížícímu se konci 

války: "Filmovat se začalo počátkem roku 1945 ve všech velkých 

barrandovských halách. Pracovalo se důkladně, ale hlavně pomalu, 

979 Cziffra, Géza von: Ungelogen. Erinnerungen an mein Jehrhundert, Bertin 
1988,s.258n 
980 Šmída, c.d. s. 72 
981 tamtéž 
982 tamtéž 
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nikdo z německého štábu nespěchal ani do Německa, ani naproti 

sovětské armádě. Od každého filmu se exponovaly dva negativy, z 

nichž první zůstával v trezorech na Barrandově a druhý putoval do 

Mnichova či do Berlína, aby aspoň jeden z nich zůstal zachován. 

Teprve po desáté přicházeli do ateliéru první pracovníci, režisér, 

kameraman a dlouho po nich herci. A v jedenáct hodin to stejně 

skončilo, neboť ... americká letadla se blížila ku Praze. Kolem páté 

hodiny se celý německý štáb nahrnul do vozů a ujížděl do svých 

hotelů. "983 

V této souvislosti zmiňme oběžník, který vydala produkce 

Pragfilmu vzhledem k úsporným opatřením v roce 1943. "Užívání 

automobilu - produkci jsou povoleny jen jízdy k cestě přímo do 

ateliéru a večer domů, přes den jen k nejbližší zastávce autobusu, 

jen pro režiséra, hlavního představitele, vedoucího produkce, 1. 

kameramana a 1. q.rchitekta. "984 

Jak vypadala práce v ateliérech Pragfilmu v běžných 

podmínkách, kdy drtivou většinu personálu tvořili čeští 

zaměstnanci popisoval redaktor Arijského boje: "Ta tam je 

někdejší nervosita, polovičatost, nesnášenlivost a vypočítavost a 

místo těchto neřestí každé práce vládne teď i ve filmovém ateliéru 

při práci Čechů vzorná kázd1, kamarádská soudržnost a láska 

k dílu."985 

O tom, že si vymýšlel, svědčí vzpomínky maďarského 

režiséra žijícího ve Vídni Gézy von Cziffry, který natáčel v Praze 

dva filmy. První z nich byl snímek Wienfilmu Hundstage. "Práce v 

ateliéru se od prvního dne odvíjela v ledové atmosféře. Za úplného 

mlčení obsluhovali Češi svá zařízení, beze slova spínali 

osvětlovači lampy, poslušní velení českého kameramana Jana 

Stallicha , a stejně tak mlčící vykonávali jevištní technici svou 

činnost. Zřetelně nám ukazovali, že s námi nechtějí mít nic 

983 tamtéž, s. 73 
984 NFA, fond Pragfilm, nezpracováno. Oběžník z 18.1.1943. 

985 Marek, A.V.: Novináři v ateliérech Prag-Filmu Arijský boj, č.14, 3.4.1943, 
s.4 
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společného. Začít s někým z nich rozhovor bylo nemožné. Všichni 

dělali, jako že nerozumí ani slovo německy. Roztomile tlustý 

komik Oskar Sima, který ovlúdal zlomkovitě češtinu, byl jediný, 

který jednou dostal krátkou odpověď na otázku. Tristní nálada se 

pochopitelně přenášela i na herce. Své věty říkali nevzletně, pointy 

vycházely bez účinku. Mé pokusy o oživení byly marné. Moje 

nálada také nebyla nejlepší. Večer jsem říkal mé manželce: 

Myslím, že teď točím nejsmutnější komedii všech dob."986 

Cziffra se snažil Čechy přesvědčit o tom, že není okupant a 

že byl do ateliérů stejně jako oni přikázán, ale pomohlo to jen 

málo. "To nejhorší, co by se mi mohlo stát, by bylo, vyfasovat 

uniformu a být poslán na frontu nebo do Prahy jako okupační 

důstojník. To je mi už milejší točit v civilu nekomické veselohry . 

. . . Někdy přece jen zabrumlal jeden nebo druhý pracovník dobré 

ráno."987 

Je evidentní, že český personál programově odmítal 

jakoukoliv než nezbytně nutnou spolupráci. "Nejpřátelštější Čech 

byl rekvizitář Josef Srb. Staral se o herce, obstarával pražskou 

šunku, šnaps, cigarety a jiné cennosti. Jednou jsem našel v kapse 

mojí bundy ... lístek. Stálo tam: Dávejte si pozor na Srba. Je špicl 

gestapa. Mohlo to tak být. Ale také to mohlo být tak, že byl Srb 

osočován, protože celkem přátelsky spolupracoval s Němci. Kdo 

ví?"988 

V takových podmínkách patrně nebylo možno natočit 

kvalitní film a proto se výsledkům Pragfilmu (přestože byli 

obsazováni i dobří čeští režiséři) není co divit. "Byl jsem rád, když 

jsem práci, která mne netěšila v Praze skončil a mohl jet do Vídně. 

Tak zvané přebírací promítání filmu Hundstage nikdy 

nezapomenu .... Hartl se smál: Ten film je tak špatný, že se nemůže 

986 Cziffra, c.d., s 255 
987 tamtéž, s. 257 
988 tamtéž 
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ani jen tak zahodit. Pak dodal. Za trest musíš tvůj další film natočit 

také v Praze. "989 

Cziffra skutečně další film v Praze točil. Tentokrát přímo pro 

Pragfilm. Kriminálka z revuálního prostředí se jmenovala 

Leuchtende Schatten. "Když jsem první den natáčení vstoupil do 

ateliérů na Barrandově, byl jsem zavolán k produkčnímu šéfu 

Pragfilmu E. W. Emo. V jeho kanceláři seděl nadporučík 

sicherheitsdienstu v uniformě .... Byl mi přidělen jako kriminální 

poradce, protože se podle něj v různých filmech se o činnosti 

kriminální policie vzbuzovalo mnoho falešných představ .... Když 

jsem vstoupil do ateliéru po boku s člověkem v SD-uniformě, zírali 

na nás čeští pracovníci v šoku. Eweler spatřil mou režisérskou židli 

a chtěl se posadit, ale jevištní pracovník Ladislav odsunul židli 

pryč a ukázal Ewelerovi mé jméno, které bylo na zadní straně 

židle. Eweler neřekl nic, ale jeho obličej mluvil za něj. Nedivil 

bych se, kdyby vytáhl pistoli a Ladislava zastřelil. Nepřeháním, po 

pověstech, která SD-důstojníky v Praze předcházela, by bylo něco 

takového bez problémů možné. Umíte si představit, jaká nálada 

vládla po dobu čtyřtýdenního natáčení. Eweler se každý den 

objevoval se scénářem v ruce a nepřetržitě se vměšoval do 

natáčení. Neomezil se v žádném případě jen na rady ohledně 

kriminality, ale kritizoval všechno." 990 Jednou ho Cziffra z 

natáčení vyhodil. "Eweler nejprve nevěřícně zíral, pak vyskočil a 

chtěl se na mne vrhnout, ale ve vteřině jsem byl obklopen českými 

pracovníky, kteří mne bránili. Ewelwr chvíli otálel, pak se ale stáhl 

a opustil ateliér. Jeden osvětlovač mi doporučil, abych ihned utekl. 

Za deset minut jsem volal Emovi. 'Co jsi to udělal nešťastníče? 

Nezapomínej, že jsme na nepřátelské půdě, na obsazeném území, 

nemůžeš takhle jednat se zástupcem státní moci před českými 

pracovníky. To ti Eweler oplatí. '"991 

989 tamtéž 
990 tamtéž, s. 259 
991 tamtéž, s. 261 
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Po posledním dnu natáčení byl Cziffra skutečně převezen do 

Pečkova paláce. Tam byl obviněn z toho, že jedl několikrát v 

restauraci, aniž by předložil lísky. S vedoucím produkce Carlo 

Hoferem byl eskortován na Pankrác. "V poutech jsem si připomněl 

chvíli, kdy jsem inscenoval scénu, kdy byl jeden vrah veden 

spoután a Eweler se rozčiloval, k čemu pouta, naše kriminálka 

pracuje mnohem humánněji."992 Cziffra píše, že teprve ve vězení 

se dozvěděl o existenci koncentračních táborů. Masovým vraždám 

ale odmítal uvěřit a přesvědčily ho teprve filmy a fotografie po 

válce. I vedoucí produkce Pragfilmu Emo byl obětí Ewelera, který 

ho udal, protože údajně používal svůj služební vůz k soukromým 

účelům. Cziffra měl být transportován do Terezína, podařilo se mu 

ale odstranit své jméno ze seznamu. Vězněn byl od 12.2.1945 do 

19.4.1945.993 

Na rozdíl od hraných filmů, který dosahovaly sotva 

průměrných kvalit, byly kulturní filmy Pragfilmu hodnoceny 

mimořádně pozitivně. Hrané filmy zde natočené byly jednoznačně 

charakterizované únikovou a apolitickou tematikou, kulturní filmy 

zato patřily do ranku přímé propagandy. Film Oberschlesien 

(1942) v režii Gi.inthera Kulemeyera se vyznačuje protipolskými 

tendencemi. Snímek oslavuje existenci německého osídlení na 

území Horního Slezska, získal řadu predikátů. V oblasti Polska a 

východního Pruska byl natočen film Kurta Rupliho Kopernikus 

(1943) zdůrazňující německou národnost slavného vědce. Tento 

film byl největší chloubou Pragfilmu, protože získal nejen tři 

predikáty, ale byl oceněn i čestným uznáním ministra propagandy 

a získal plaketu za zvláštní zásluhy pro německý film. V oblasti 

dnešního Polska byl natočen i film Pasen, město ve výstavbě 

(Pasen, Stadt im Aufbau, 1944) režiséra F. B. Niera, který 

zdůrazňuje německou kolonizaci a její přínos pro rozvoj Poznaně. 

992 tamtéž 
993 tamtéž, s. 269n 
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Další filmy se zabývají územím Sudet a protektorátu. 

Egerland (1943) režírovaný F. B. Nierem a Karlem Plickou 

pojednává o historii německého osídlení a lidových zvycích na 

Chebsku, o útisku obyvatelstva a především o díku Henleinovi za 

osvobození od československého jha. Další Plickův film Pražské 

baroko (Prager Barock, 1943), který je především oslavou 

německých architektů, byl již zmíněn. Zajímavá je skutečnost, že 

po válce Plicka film přejmenoval na Barokní Prahu, napsal nový 

komentář, který tentokrát velebil zásluhy českých řemeslníků a byl 

citlivě sociálně naladěn. Od roku 1947 se s úspěchem znovu 

promítal v kinech. 
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Filmoví kritici a český tisk v protektorátu 

V tomto období existoval nejen tisk oficiální, ale i tisk ilegální a 

tisk československého zahraničního odboje. Pro filmovou kritiku je 

směrodatný tisk oficiální. I v zahraničních listech, jako byli 

Čechoslovák či Československé listy najdeme zmínky o české 

kinematografii. Spíše se ale jednalo o obecněji zaměřené články o 

stavu české kultury. 

Oficiální tisk "nebyl a také nemohl být projevem svobodné 

vůle utlačovaného národa. Byl usměrňován a řízen v tendencích 

protektorátního okupačního režimu a směrnic okupačních úřadů. 

Legální tisk byl tak nástrojem a projevem potlačovatelské zvůle 

okupanta, přičemž rozhodující úlohu při jeho vydávání měla 

k v ' "994 o upacm cenzura. 

Tisk pomáhal ovlivňovat mínění obyvatelstva v duchu 

okupační politiky. Podle Tomáše Pasáka se ale české obyvatelstvo 

"v žádném případě nedalo oficiálním tiskem ovlivnit".995 

Ihned po okupaci zřídil budově tiskového odboru 

předsednictva ministerské rady Wolfgang Wolfram von Wolmar 

skupinu pro tisk. Každá instrukce tiskového odboru musela být 

schválena nadřízeným německým úřadem.996 Oddělení Wolframa 

von Wolmar bylo zároveň nejvyšším cenzurním úřadem pro 

veškerý český tisk. 997 

"Česká legální žurnalistika nemohla, zejména vzhledem 

k panující tiskové a cenzurní praxi, pravdivě a objektivně 

zobrazovat život v protektorátě, ani smýšlení českého národa a 

jeho postoj k dobovým událostem. "998 

994 Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků 
v českých zemích z let 1939-1945, s. 7 
995 tamtéž, s. 4 7 
996 Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše. Praha 1998, s. 128 
997 tamtéž, s. 129 
998 Beránková, Milena- Křivánková, Alena- Ruttkay, Fraňo: Dějiny 
československé žurnalistiky III, 1918-1944, Praha 1988, s.239 
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Nesměly být publikovány články, které "by svým obsahem 

nebo úpravou, náznaky nebo nevyslovenou tendencí mohly ve 

veřejnosti vzbudit pobouření nebo neklid". Vše, co by mohlo dát 

podnět ke dvojsmyslným výkladúm- "dvojsmyslnosti jsou zvláště 

záludným prostředkem sabotáže ve vedení veřejného mínění". To 

se týkalo nejen zpráv politických, ale také fejetonů, literárních a 

kulturních příloh, hospodářských rubrik, rébusů, křížovek, aj. 999 

Nepřípustné byly zprávy a stati o zásazích říšského 

protektora a jeho orgánů ve věcech protektorátních i náznaky 

takových zásahů. Dále bylo nar·ízeno, že "není vůbec přípustno 

v tisku posuzovat nebo kritizovat činnost říšského protektora a 

jeho orgánů". Iooo 

Po zřízení protektorátu se počet titulů periodického tisku 

značně snížil a zbylé tiskoviny byly zglajchšaltovány. IOOI ČTK se 

t 1 1 ' . 1 ' v k ' . k ' v DNB I 002 s a a zce a zav1s a ne nemec a tis ove agenture . 

"Politické rubriky českých listů byly vzhledem k omezeným 

informačním zdrojům a cenzurním opatřením a tiskovým pokynům 

téměř shodné. Vlastní novinářská tvorba se soustředila zejména do 

rubrik kulturních, v nichž mohli (zejména v počátečním období 

okupace) redaktoři a spolupracovníci tisku naznačit mnohé, co 

nemohli svobodně říci v jiných částech listu. Postupně se však 

mění i kulturní stránky, zaplňují je příspěvky s únikovou 

tematikou, které vedle recenzí tvoří ve většině listů základ kulturní 

rubriky." I 003 

V zásadních otázkách si vyhradil rozhodující slovo 

Wolfram von Wolmar, který určoval, v jakém smyslu mají být 

politické události komentovány. 1004 Kolaborantští novináři velice 

999 Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše, Praha 1998, s.179 
1000 tamtéž, s.180. Cituje z dokumentu Souborný přehled pokynů pro tiskovou 
přehlídku. 
1001 Beránková, Milena- Křivánková, Alena- Ruttkay, Fraňo: Dějiny 
československé žurnalistiky III, 1918-1944, Praha 1988, s.238 
1002 tamtéž, s.245 
1003 tamtéž, s.240 
1004 Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše. Praha 1998, s.179 
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často útočili na českou protektorátní vládu. Hlavně v době, kdy byl 

premiérem Alois Eliáš. 1005 

Naproti tomu existoval i nadále Národní svaz novinářů, jehož 

předsedou byl v té době dr. Bauer. Někteří jeho činitelé zastávali 

názor, že je nutné v novinářské práci dělat jen to, co požadují 

říšské orgány, a nepředbíhat událostem. Hlavní obsah jejich 

žurnalistické činnosti měl spočívat pouze v konstatování fakt. 1006 

Jak již bylo řečeno, je třeba odlišit soukromou kolaboraci od 

kolaborace ideologické. Soukromá kolaborace měla různé formy a 

jejím důvodem byl většinou strach, někdy touha po pomstě či 

sledování okamžitých materiálních výhod. Vedla často k horlivé 

práci pro okupanty nebo k anonymním udáváním spoluobčanů. 

Ideologická kolaborace měla kromě společného základu, jímž 

byl antikomunismus, i další zdroje. Můžeme sem zařadit fašisty, 

zastánce autoritářského socialismu a antisemity. 1007 Takoví 

novináři byli udržováni v roli nátlakové síly na vládu. 

"V červnu 1940 o sobě jako o skupině dali poprvé slyšet 

mladí redaktoři, jejichž angažování coby šéfredaktorů největších 

protektorátních novin při vod i I o "náhlou změnu českého tisku". 

Šéfredaktoři - Crha, Křemen, Lažnovský, Ryba a Trpák 

požadovali nahrazení starých ministrů a funkcionářů NS novými, 

mladými vůdčími osobnostmi:" 008 

Lažnovský šéfredaktorem Českého slova, Křemen A-Zetu, 

dr. Vajtauer Večerního Českého slova. 1009 Vznikla tak ideově 

zformovaná proněmecká skupina, která měla podporu K. H. 

Franka a německé bezpečnostní policie. Takzvanou aktivistickou 

sedmičku šéfredaktorů tvořili Karel Lažnovský, Vladimír 

1005 Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace, Praha I 999, s.322n 
1006 Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše, Praha I 998, s. I 80 
1007 Filippi-Codaccioni, A.-M. a kol.: Dějiny 20. Století, Praha I 994, s. I34 
1008 tamtéž, s.I40 
1009 Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem, Praha I 999, s.537, 
pozn.975 
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Krychtálek, Emanuel Vajtauer, Vladimír Ryba, Jaroslav Křemen, 

Václav Crha, Karel Werner. 

"Tito kolaboranští novináři se bezvýhradně ztotožnili 

s principy nacismu - včetně jeho brutálního postupu vůči českému 

národu a rezistenci - a plně podporovali nacistické Německo 

v jeho úsilí o vítězství ve druhé světové válce.'" 010 

V legálním tisku působila řada novinářů, kteří v dřívějším 

období náleželi mezi podprůměrné anebo přímo špatné žurnalisty a 

stylisty. Vedle aktivistické sedmičky to byli kupř. Jan Scheinost, 

Jan Vrba, František Josef Prokop, Rudolf Novák, Antonín Jaromil 

Kožíšek, Antonín Kříž, Emil Šourek, Mohamed Abdallah Brikcius, 

Josef Opluštil, aj. 1011 Ilegální časopis Do boje o nich napsal: "Je to 

banda nevzdělaných a omezených pisálků, jejichž články 

v pokoutních plátcích za republiky ani nikdo nečetl, banda 

reakcionářů, vlajkařů a hitlerovcú ... , kterým dnes nacisté pomohli 

na šéfredaktorská místa. " 1012 

Je třeba dodat, že zde existoval i fašistický tisk jako Vlajka či 

Arijský boj, který plnil denunciantskou úlohu. Jeho redaktoři 

svými články vydatně pomáhali gestapu. 

Spolupráce s německými úřady či oficiálním tiskem byla 

často motivována jen snahou pl·ežít. V tomto případě se nejedná o 

spolupráci cílevědomou, ale o spolupráci taktickou. Tak tomu bylo 

většinou i u filmové kritiky. 

Českým umělcům nebyly oficiální či přímo aktivistické 

listy příliš příjemné. Nezřídka je vybízely ke spolupráci a 

odmítnutí mohlo mít zlé následky. O anketě Arijského boje jsem se 

již zmínil. Jak bylo patrné, většina kulturních pracovníků se 

dokázala nátlaku některých redakcí ubránit jednoduše tím, že 

nabídky či ankety ignorovala. Olga Scheinpflugová popisuje 

událost z doby, kdy se Emanuel Vajtauer ujal vedení Přítomnosti. 

1010 Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace, Praha 1999, s.322 
1011 tamtéž 
1012 Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace, Praha 1999, s.323 
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"Objevily se tam v poslední době články významných jmen dotud 

neposkvrněných kolaborací, příspěvky nespontánní, vyhýbavé, 

vynucené. I mě poctil vůdce tohoto časopisu žádostí, abych mu 

napsala loajální povídání o tom, jak prospívá našim studentům 

nasazení v říši." 1013 Odmítla a za několik dní byla předvolána k 

ministru Moravcovi. Nedonutil JI změnit stanovisko. 

Scheinpflugová se domnívá, že žádost byla Moravcovou osobní 

aktivitou, který to Vajtauerovi nařídil. Z jejího jednání vyplývá, že 

i přes eminentní zájem vyšších míst bylo možno - alespoň 

v některých případech- odmítnout. 

Filmová kritika se dostala do obtížné situace z několika 

důvodů. Nebylo dost dobře možné zaujmout negativní stanovisko 

ke snímku, který prošel složitým cenzurním procesem a byl 

oficiálně schválen. Prakticky nemožné bylo kritizovat filmy, jež 

obdržely predikáty, vyjadřující jejich "nezpochybnitelnou" 

hodnotu. V žádném případě nebylo možné filmy dodatečně 

známkovat. Ve Filmovém kurýru vyšlo nařízení, v němž byla 

jakákoliv klasifikace známkami , písmeny, hvězdičkami apod. 

označena za kritiku úřední filmové cenzury. 1014 Nepravdivé je 

tvrzení Jiřího Doležala, že ,,německý tisk nesměl o českých 

filmech psát vůbec" 1015
. O českých filmech se psalo. Nebylo 

možno pouze uvádět, že se jedná o film český. Všechny české 

filmy byly hlediska německých míst filmy říšské. 

Dalším příčinu oslabení role kritiky v protektorátu 

představoval fakt, že "bylo třeba snižovat kritické nároky na 

českou filmovou tvorbu, aby nemohlo být přísných soudů zneužito 

okupanty, a tak bilance tohoto období není nijak radostná". 1016 

Nijak to neodporuje skutečnosti, že nároky na kvalitu ze strany 

českých výrobců i tvůrců naopak stoupaly. 

1013 Scheinpflugová, Olga: Byla jsem na světě, Praha 1988, s.306 
1014 Není dovoleno klasifikovat filmy, Filmový kurýr, roč. 13, 15.9.1939, č.37, 
s.1 
1015 Doležal, c.d., s. 198 
1016 Havelka, Jiří: Kronika našeho filmu. Praha 1967, s.136 
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Kritika se většinou snažila zdůraznit motivy krásy české 

země nebo otisky české kultury v jednotlivých snímcích. Nikdy si 

nemohla dovolit otevřený nacionální tón. Že nešlo jen o kritiku 

filmovou, dokazuje uvedení Schillerova dramatu Panna Orleánská, 

v němž zazněly věty o bílé holubici, která "napadne supy rvoucí 

naši vlast", nebo o tom, že by měla "země padnout v pouta 

cizáků". Takovéto apely vyznívaly pro publikum naprosto 

jednoznačně. Pro kritiku nikoli. "Nemůžeme ovšem očekávat, že 

by novinové referáty reflektovaly politický dopad inscenace. Pro ni 

to byla- musela být- jen romantická tragédie." 1017 

Podle některých filmových historiků "filmová kritika ve 

vlastním slova smyslu přestala v protektorátním tisku existovat. ... 

To obcházeli novináři právě psaním článků obecnějšího zaměření, 

v nichž byla kritika konkrétní filmové práce vyslovována skrytou, 
v• 4" "1018 nepnmou 10rmou. 

Film byl pro okupanty příliš důležitým odvětvím na to, aby 

k němu stála filmová kritika v opozici. "Mezi filmaři a novináři 

vytvořila se časem ideální spolupráce. Spolupráce tiskového 

oddělení Lucernafilmu i ostatních značně usnadnily a zlepšily 

informování veřejnosti o české filmové práci. Mezi referenty a 

divadelníky je však poměr někdy až nepřátelský." 1019 Novináři 

navštěvovali ateliéry a velice podrobně informovali čtenáře o 

každé novince z natáčení. 

Kromě toho vyjížděli i za hranice, aby se inspirovali 

německým filmovým průmyslem. Zpráva do Londýna z roku 1940 

informuje o tom, že "z Berlína se vrátila expedice českých 

redaktorů (kulturních a filmových), kteří navštívili Třetí říši pod 

vedením barona Gregoryho, přednosty kulturně-politické sekce na 

pražském protektorátním úřadě. 1020 Účast českých žurnalistů na 

zájezdech do zahraničí nebyla nic neobvyklého. "K napsání mnoha 

1017 Černý, Jindřich: Jiřina Štěpničková, Praha 199 , s. 131 
1018 Brož-Frída, c.d., s. 212 
1019 Arijský boj, roč. 4, 19.4.1943, č. 30, s. 4 
1020 VHA, 37-91-1. Zprávy z Protektorátu, s. 62, 28.5.-4.6. 1940. 
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článků a reportáží ... dostali kolaborantští novináři možnost po 

absolvování zájezdů do Německa či do oblastí, které v prvním 

období druhé světové války nacisté obsadili. Účast na podobných 

akcích považovali kolaboranti z řad novinářů za vyznamenání a 

v v • ' k " I 021 C '1 b 1 kl d p 1 k soucasne 1 za zavaze . . . 1 em y o napří a o s o, 

Holandsko či Ukrajina. V říjnu 1939 byl zorganizován zájezd 

českých novinářů do Polska a v září 1940 navštívili vybraní 

kulturní činitelé a novináři Německo, kde se setkali s ministrem 

Goebbelsem. Po návratu kulturních pracovníků protektorátu 

proběhla v tisku kampaň, ve které se jednotliví členové vyslovovali 

k výsledku cesty. 1022 

V protektorátu existovala řada specializovaných filmových 

periodik. Většina z nich přetrvala z doby předválečné a konce 

války se nedočkala. Byli to časopisy Kinorevue (vycházela v letech 

1934-1944, šéfredaktorem byl Bedřich Rádl), Bilder-Dienst der 

Prager-Film (1942-1943, Zd. Pott), Český filmový zpravodaj 

(1921-1942, Quido Kujal), Feuilleton-Dienst der Prag-Film (H. 

Pott, 1942-1943), Kulturfilmsschaffen in Prag (H. Pott, 1942-

1944), Pressa-Film (Fr. Vodička, 1940-1944), Filmové listy 

(František Stojánek, 1927-1942), Filmové noviny (L.D.Pleva, 

1940), Filmový kurýr (Jiří Havelka, 1928-1944), už v roce 1939 

přestal vycházet Věstník sokolských biografů a počátkem roku 

1940 i odborný časopis Film a diapositiv. 1023 

Nejvýznamnějším a nejobsáhlejším odborným filmovým 

periodikem byl Filmový kurýr, který museli povinně odebírat 

všichni držitelé kinematografických licencí. Týdeník Filmový 

kurýr měl většinou osm stran. Na první straně byl většinou otištěn 

proslov některého domácího politického představitele, informace o 

válečných událostech, organizační záležitosti 

1021 Beránková, Milena- Křivánková, Alena- Ruttkay, Fraňo: Dějiny 
československé žurnalistiky III, I 9 I 8-1944, Praha 1988, s. 24 I 
1022 Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše, Praha I 998, s. 245n 
1023 Pasák, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků 
v českých zemích z let I 939- I 945, s.424 a s. I 60 
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kinematografie, a výňatky z věstníku ČMFÚ, na straně 2 se čtenář 

dočetl o nových filmech, o nově schválených filmech, premiérách, 

na straně 3 nalezl dopisy divákl! a články z teorie filmu, strana 4 

obsahovala různě zaměřené články o filmu, na straně 5 byly 

otištěny zápisy z obchodního rejstříku týkající se kinematografie a 

referáty o filmech, na straně 6 informovala redakce o dění v 

pražských ateliérech, filmové technice a obsahu nových týdeníků, 

stranu 7 zabírala reklama a na osmé stránce nalezl čtenář program 

~k' hk" 1024 prazs yc m. 

Šéfredaktor Filmového kurýra Jiří Havelka tvrdil, že "týdeník 

podléhal Moravcovu ministerstvu, ale ten do něho nijak 

nezasahoval". 1025 Týdeník přestal vycházet v září 1944, protože 

Havelka odmítal jeho českoněmeckou úpravu. 1026 

Jednoznačně nejrozšířenějším populárním periodikem 

z oblasti filmového tisku byl časopis Kinorevue. Šéfredaktorem 

byl Bedřich Rádi, o němž zprávy pro londýnský exil přinášely 

informace, že "zdraví jen nacisticky" .1027 Jiří Doležal Píše, že od 

roku 1941 byl "obrazový týdeník majetkem nakladatelství Karl 

Curtius, které ho tichou cestou přizpůsobovalo nacistickým 

zájmům". 1028 To dokládá dopis vedoucího nakladatelství von 

Gregorymu ze 4.ledna 1942: "Máme velkou příležitost vyjádřit v 

tomto českém časopise podstatu našeho umění a našich záměrů ... 

udržovat propagandu německé kultury v českém jazyce, zejména 

1024 Autor použil několik čísel z let 1939. 194 I a I 943. Obsahy jednotlivých 
stránek se samozřejmě proměňovaly a toto je jen ilustrační příklad pro učinění 
bližší představy o obsahu Filmového kurýra. 
1025 AMV, S-53I-6 
1026 AMP, 36-581. Jiří Havelka, TNK 49, I6.4.I947 protokol o zastavení řízení. 
"V tomto časopisu objevily články vychvalující německý hospodářský a 
politický řád. Havelka články nepsal. nýbrž mu je připravoval redaktor Karel 
Vopálecký. Řekl že časopis Filmový kurýr raději zastaví, než by ho vydával 
německo-česky." 

1027 VHA, 37-9I-3. Zprávy do Londýna, s.77, 6.2. I940. 
1028 Doležal, c.d., s. I 98 
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jelikož nás am nenutí, abychom oficiálně vystoupili jako 

vydavatelé. " 1029 

čtenář se zde dozvěděl jak o filmu českém, tak o 

kinematografii německé. "Linii, kterou nastoupila redakce 

Kinorevue, hodnotíme jako snahu smazávat rozdíl mezi německo a 

českou produkcí, s tím, že dříve či později první druhou pohltí."1030 

Poslední Kinorevue vyšla za protektorátu 25. dubna 1945 se 

informací o povolení zakázaných filmů Funabrák a Lelíček ve 

službách Sherlocka Holmese. 1031 

Filmu věnovaly mnoho prostoru i fašistické tiskoviny. 

Především Vlajka a Arijský boj. Ve Vlajce vycházela každý týden 

celá strana nazvaná "Z filmového nebe". 1032 Redaktoři se věnovali 

zpravodajství o filmu, denunciačním kampaním proti některým 

filmovým tvůrcům (například Scheinpflugová, Nový, Frič) a psaní 

antisemitských článků o české kinematografii. Vyšla kapitola 

z knihy Jak leptali filmem národ od Theodora Fritsche o dřívějším 

vlivu Židů ve filmu, kdy "filmová tvorby byla z 80-90ti procent v 

židovských rukou". 1033 

Vlajka se zabývala i "vážnými" tématy z oblasti české 

kinematografie a propagovala natáčení českých filmů, jejichž 

"počet zatím však ani zdaleka nestačí krýti potřebu na domácím 

trhu a touhu po domácí produkci českého obecenstva, které bylo, 

zvláště v posledních letech. překrmováno americkým filmem. 

České obecenstvo je dobré obecenstvo, jeho kritický průměr je 

mnohem vyšší než v mnoha jiných státech .... Bude-li podpora 

českého filmu uskutečněna v krátké, ale opravdu krátké době, pak 

je možno zachránit ještě, co se dá - jinak stojí výroba českého 

1029 SÚA, fond ÚŘP, k.ll42, sg. IV-2 S 7373. Citováno podle: Doležal, c.d., s. 
199 
1030 Doležal, c.d., s. 226. "Nacisté v něm proklamovali své kulturně politické 
záměry při prosazování "říšské myšlenky", česká a německá tvorba se příliš 
nerozlišovala." 
1031 Kinorevue, 25.4. 1945, č. 25, s.4 na obálce 
1032 Viz Přílohu 22. 
1033 Vl 'k 9 aJ a, č.15, 19.4.1 41, s.4 
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filmu před katastrofou nebo dokonce před zánikem, a to by asi byla 

voda na mlýn těch benešovských, žida-marxistických 

"nadvlastenců"! N ež připustit, aby český film natáčeli opravdu lidé 

bez vnucovaného balastu levičáckých intelektuálů, ať raději český 

film zanikne! To je, zdá se, jejich devisa.'d 034 Obsáhlé statě byly 

věnovány srovnání prvorepublikové a protektorátní 

kinematografie: "Tenkráte se český film vyráběl hlavně proto, aby 

na základě jeho mohly židovské půjčovny dovážeti filmy 

zahraniční. od té doby se datuje ve finančních kruzích předpojatost 

proti českému filmu a lze těžko získat kapitál. ... Není třeba se 

poznovu zmiňovati o smutném úkolu levičácké kritiky .... Nyní 

začínají se projevovati první pi"cdzvěsti nového soumraku! Židi a 

zednáři z českého filmu zmizeli- ale na jejich místa se derou arijci, 

kteří spatřují ve filmu zase jenom dobrý kšeft, lidé, které k filmu 

nepojí ani ta nejmenší láska k umění, ba ani ta nejhorší kvalifikace, 

o umělecké ani nemluvě. Ukázkou veledíla jednoho z těchto 

nových reorganisátorů výroby českého filmu - byl poslední film 

proslulé Olgy Scheinpflugové! Dobře situovaný pán .... Dnes, v 

měsíci září, od takových a jemu podobných, ochraňuj český film, 

svatý Václave, vojvodo české země!" 1035 

Vlajka ostře útočila i na oficiální filmové kritiky. Příkladem 

mohou být články proti "českému rudozelenému kritikovi" A. M. 

Brousilovi. 1036 Brousil podal žalobu, ale dočkal se jen dalšího 

napadání v článku Čest pana A. M. Brousila za 500 K: "Novou 

sezonu filmovou ve Venkově "Starou cestou" dočasně zahájil p. A. 

M. Brousil. Na kritice Slavínského filmu je patrno, že se naším 

článkem poučil. Stále si však neuvědomuje, že dávno už pryč doba 

hrubých beranů a tím že skončila i jeho konjunktura. V několika 

řádcích pod titulem "Ve vlastní věci" se zmiňuje o tom, jak mu 

Vlajka ubližuje. Je však viděti. že už hodně slevil, když si svou 

1034 Kr-as: Co ajak se natáčí v českém filmu, Vlajka, r. IX, č.40, 8.9.1039, s.6 
1035 ier: Před novým soumrakem českého filmu, Vlajka, roč. IX, č.76, 19.9.1939, 
s.6 
1036 například Vlajka, r. IX, č.52, 22.8.1939, s. 6 
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uraženou čest cení jen na 500 K. Ale ani ty vám, pane Brousile, 

nedáme! K vašemu pohoršení o způsobu psaní, který "je 

nedůstojný" české žurnalistiky, činíme zdvořilý dotaz: Vy, pane 

Brousile, máte ještě tu drzost si říkat český žurnalista? Nanejvýše 

rudozelený žurnalista!" 1037 

Jinak tisk pohlížel na "zasloužilé" kritiky, jako byl Quido 

Kujal, píšící i články v antisemitském duchu (viz kapitolu 5.7). 

V článku Jubileum filmového novináře Quido E. Kujala, jenž je 

podle Kinorevue ,jeden z nejv)·znamnějších a nejzasloužilejších 

českých filmových novinářů'" se píše: "V Kujalovi máme dnes 

odborníka rozsáhlých vědomostí, pro něhož neexistuje snad 

otázka, kterou by nemohl zodpověděti." 1038 

Za pozornost stojí více než redaktoři Vlajky či třetiligoví 

autoři evidentně kolaborantských článků o filmu postoj kritiků 

známých již z předmnichovského údobí. Na rozdíl od A. M. 

Brousila či Oldřicha Kautského nalezneme u Artuše Černíka či 

Jaroslava Brože recenze, které čest jejich jménům nedělají. Proti 

oběma bylo po válce zahájeno trestní řízení. V obou případech 

bylo ale zastaveno. 

Artuš Černík za okupace psal a dával uveřejňovat pod 

značkami "ač", "er" a "AČ" články do Filmového kurýru, jež byly 

"aktivisticky zabarvené". Hájil se tím, že se "nejedná o články 

politické, nýbrž odborné z filmového světa, jejichž obsah byl 
v• v v ' d ' v o ,d 0\9 pnmereny anym pomerum. · 

Podle obžaloby ale "psal v duchu přisluhovačském a 

nacisticky zabarveném" 1040 
. Stačí si přečíst několik článků 

z Filmového kurýra (FK) s šifrou -ač- nebo -ar- , abychom 

1037 vlajkaři z českého filmu: Čest pana A.M.Brousila za 500 K, Vlajka, r. IX, 
č.40, 8.9.1039, s.6 

1038 Kinorevue XI, č.7, s.54. Kujal založil a v letech 1921-1942 vedl Český 
filmový zpravodaj, počátkem roku 1942 přešel do Kinorevue, kde působil až do 
konce války. 

1039 AMP 36-321. Artuš Černík, 21.4.194 7 -zastavení řízení. 
1040 AMV, 1 O 298. Výsledek šetření z I I .11.1946. 
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poznali, že toto tvrzení není příliš daleko od pravdy. 2.7. 1943 v 

článku "Německý tisk o štvavých nepřátelských filmech" se 

zmiňuje v souvislosti se spoJenci o protistátních filmech, 

teroristických letcích a židovsko-demokratické provokaci. 30.7. 

1943 ve článku o Rumunské kinematografie píše hanlivě o 

Židech, 7.5. 1943 je zahanben ve stati "Jed pro Švédsko" 

pamflety v knihovnách a nepřátelskými filmy v kinech, 26.3.1943 

v článku "Odstranění filmové int1ace v Evropě" chválí organizaci 

německé kinematografie a vyloučení americké filmové výroby, 

19.3.1943 napsal článek "Vzestup německého filmu", naproti 

tomu 5.3. 1943 podává v příspěvku "Hollywoodská krize" 

nepříznivé a nepravdivé zprávy o americkém filmu, ještě ostřeji 

píše 21.1. 1944 v článku "Film v rukou severoamerických 

gangsterů" či v antisemitsky zabarveném příspěvku z 30.6. 1944 

"Pokrytecký křesťanský Hollywood". Dne 27.8. 1943 kritizuje v 

příspěvku "Filmová debata v USA" film Mission to Moscow", 

jenž se snaží "udělat ze sovětské diktatury pokrokovou demokracii, 

avšak takové předělání skutečnosti přispívá jenom k tomu, aby 

mravní krise, v níž je dnes celý svět, byla ještě dále stupňována, že 

je Stalin v tomto filmu líčen jako velký státník se rozumí samo 

sebou, ale ani těmito chvalozpěvy nelze Stalina předělat." 1041 

S výjimkou posledního článku nelze říci, že by autor dělal jen to, 

co musel. Redaktor Jiří Havelka dosvědčil, že "tento český novinář 

měl za války své povolání, ze kterého mu plynul pravidelný a 

dostačující příjem, takže nemusel vůbec do FK psát. Dělal to zcela 

o své újmě, aniž ho k tomu někdo nutil, a náměty svých článků si 

sám vybíral". 1042 

Jaroslav Brož se po okupaci dobrovolně nabídl německé 

filmové výrobně Tobis jako propagační šéf. Pod šiframi Bb, Jb, 

Jab, Bž psal do Českého slova, Pressy, Filmového zpravodaje a 

Filmového kurýra. Po likvidaci společnosti Tobis přešel ke 

1041 "ač": Filmová debata v USA, Filmový kurýr 27.8.1943, s. 1 
1042 AMV, 10 298. Výsledek šetření z 11.11.1946. 
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společnosti Elektafilm, která uváděla na český trh německé filmy 

Bavarie , Tobisu a Prag-filmu. 1043 Jaroslav Brož byl po válce 

obviněn z toho, že "byl velmi činným ve svém oboru psaní článků 

o německém filmu, že tuto svoji činnost někdy jakoby 

přepínal". 1044 Hájil se tím, že .,rozvíjel-li za protektorátu svoji 

činnost vší vervou, nebylo to proto, že by tím chtěl dát najevo 

svoje protiněmecké smýšlení jako proto, že byl zvyklý intensívně 

pracovat". 1045 Brožovi bylo vytýkáno, že v době okupace psal do 

časopisu Kinorevue a Českého Slova články, kterými nejen 

propagoval německý film, ale že jeho horlivost byla takového 

druhu, že tím dokonce propagoval nacistické a fašistické myšlenky 

a že svojí propagací německého filmu přispěl k větší návštěvě 

v k ' h fi 1 o 
1 046 D ' 1 b 1 t 'k ' v ' h nemec yc 1 mu. a e mu y o vy y ano, ze "ve svyc 

článcích vychvaloval německé filmy a vydával je za umělecká 

veledíla, schvaloval a propagoval účast českých filmařů 

v německém filmu, občas uveřejl1oval také zprávy, napadající film 

sovětský a americký a celá činnost spočívala na jím doznaném 

předpokladu, že postavení něm filmu na evropském trhu má trvalý 

charakter". 1047 Po atentátu na Heydricha promluvil 26. června 1942 

k zaměstnancům Tobisu. Pod jmény J. Brož, Jar. Chvojka, Jar. 

Chotek a J. Chleb psal propagační články Pressy a Zpráv 

Elektafilmu, které denní tisk přebíral. Vzhledem k tomu, v jaké 

firmě pracoval, bylo jasné, že se tyto články věnovaly především 

filmu německému. "Články byly napsány rafinovaně tak, že 

pojednávaly předně o nějakém tématu, jenž byl v dalším textu 

nenápadně aplikován na právě uváděný říšskoněmecký nacistický 

film. Žádné jiné noviny nevěnovaly nacistickým filmům takovou 

pozornost a tolik místa, jako právě České slovo, dík právě obratné 

propagandě Brože pro nacistický film." 1048 Na jeho obhajobu bylo 

1043 AMV, 305-77-8, s. 94-102. ÚNV P1·aha, protokol z 9.9. 1946. 
1044 AMP 36-556- Jaroslav Brož, 30.4.1947 -závěrečná zpráva 
1045 tamtéž 
1046 tamtéž 
1047 AMV, 305-77-8, s. 94-102. ÚNV Praha, protokol z 9.9. 1946. 
1048 tamtéž 
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uvedeno, že ,je jisté, že pokud se obviněný věnoval filmům za 

války, tedy nemohl dobře se věnovat filmům jiným než českým a 

v k' " 1049 nemec ym. 

V Kinorevue z 14.10.1943 se zmínil o tom, že "český film se 

může nadále závistivě shlížet ve velkých filmových dílech říšských 

filmařů, a chce-li pokročit, musí z nich dokonce čerpat 

poučení". 1050 V celé řadě článkti v Českém slově psal pozitivně o 

německém filmu, o poslání filmu v rámci nasazení všech sil, o 

práci německých režisérů a propagoval zde i filmy, které nebyly 

německými úřady k promítání v protektorátu povoleny (GP U, 

Ohm Kriiger, Zlaté Město ). 1051 

Ve Východní marce se o nějaké filmové kritice nedalo mluvit 

vůbec. Goebbels pro území Říše povolil pouze "Betrachtungen" a 

reportáže z natáčení, proto se v případě tiskovin jako Mein Film, 

Illustrierter Filmkurier či Paimann' s Filmlisten jedná skutečně 

pouze o anotace než o recenze. neřkuli kritiku. 

1049 AMP 36-556- Jaroslav Brož, 30.4.1947 -závěrečná zpráva 
105° Kinorevue, č. 42, 14.10.1943, s.4 
1051 České slovo 4.9.1942, 30.1 O. 1942, 18.9.1942, 13.11.1942, 2.4. 1943, 
12.4.1943, 7.5.1943, 12.4.1943,24.4. 1943, 7.5.1943. Včlánkuz24.7.1942 
udával Ad inu Mandlovou jako vzor pro spolupráci s německým filmem. 
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IV. UMĚLEC A MEFISTO 

,.Aťje svět vjakékoliv špíně, skutečné umění zůstane vždy čisté a 

pravdivé. " (Hendrik HOfgen) 

Film a román: Mefisto Klause Manna a Istvána Szabóa 

Problematika vztahu tvůrce a moci byla již několikrát reflektována 

umělci samotnými. Jedinečným příkladem je film Mefisto 

natočený v roce 1981 podle stejnojmenného románu, který je 

uměleckou reflexí umělcovi osobní odpovědnosti za své dílo. 

Jeden umělec (spisovatel či režisér) tak zachycuje osudový vztah 

k · .. 'h vl (h ) IOS2 moc1 Jme o ume ce erce . -

Film i román má titulního hrdinu v původně provinčním 

herci Hendriku HOfgenovi, který je pro úspěch obětovat veškeré 

morální zásady. Nejedná se o naivní oběť režimu, ale o muže, 

který má svou cestu k úspěchu velice dobře promyšlenou a který 

dokáže své okolí využít pro své cíle téměř dokonale. Jako umělec 

si nepřipouští krutost režimu a skrývá se za iluzí umělecké 

svobody a radosti, kterou přináší tvorba. Jenže přes své 

schopnosti ho režim převálcuje a on se tak stane bezmocným 

slouhou nacistické ideologie a propagandy. 

Román Klause Manna z roku 1936 se opírá o skutečné 

osudy německého herce Gustava Grtindgense. Dokonce tak těsně, 

že Grtindgensův syn si soudně vymohl v roce 1966 zákaz vydávání 

románu, který měl pověst jeho otce poškozovat. 

Gustav Griindgens a jeho osud 

Cesta původně provinčního herce od komunismu či socialismu 

k nacismu je na první pohled podivná, ale při bližším zkoumání 

docela pochopitelná. "Před rokem 1933 bylo Jen pár 

komunistických herců a po roce 1933 nebylo ani moc nacistických 

1052 Jako příklad toho, že nejde jen o herce, ale třeba i hudebníky viz Přílohu 15, 
v níž se zabývám osobností Rakušana Herberta von Karajana a Přílohu 16, v níž 
popisuji podobné dilema, které se týkalo českého dirigenta Václava Talicha. 
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herců. Nejpřednější bylo pro herce umění, přesněji řečeno takové 

role, které nabídnou zajímavé herecké úkoly a možnosti." 1053 Tento 

citát jako by dokládal snahu herců za každou cenu se vyhnout 

politice, či dokonce realitě. U německého herce Gustava 

Grlindgense tomu bylo jinak. 

Po absolvování jednoletého studia herectví v Dlisseldorfu 

vystřídal angažmá v Halberstadtu, Kielu a zakotvil v Hamburském 

komorním divadle. Ve všech divadlech se cítil nespokojený a 

toužil proniknout do Berlína. V roce 1932 vytvořil už ve Státním 

divadle v Berlíně životní roli Mefista ve Faustovi, jehož hrál 

Werner Krauss. V té době měl už mezi nacisty kvůli svým 

předchozím rolím, názorům a komunistickým přátelům nálepku 

kulturního bolševika. Když se v roce 1933 vrátil ze zahraniční 

cesty do Berlína, nebylo pro něj v poárijštěném divadle již místo. 

Naštěstí pro něj předtím hrál v jednom představení s Emmy 

Sonnemannovou, pozdější manželkou Hermanna Goringa, a díky 

ní se s tímto nacistou a pruským ministerským předsedou seznámil 

a angažmá opět získal. Goring byl jeho Mefistem tak nadšený, že 

se díky němu stal Grlindgens roku 1934 intendantem Pruského 

státního divadla v Berlíně a od roku 1938 až do konce války jeho 

generálním intendantem a zároveň hercem ve svém vlastním 

divadle. Zde pod ochranou a dohledem nacistů věřil, že umění se 

může svobodně vyvíjet bez ohledu na vnější okolnosti a pomáhal 

ochotně budovat kulturní fasádu Třetí říše. Ne náhodou říkal 

státnímu divadlo ostrov. Tento ostrov měl za jeho šéfování 

bezpochyby vysokou úroveň, ale jeho obyvatelé za to platili 

nemalou daň. Grlindgens nazýval Výmarskou republiku obdobím 

b d ' v'dk l'b '1 'h ' dk 1054 ezra nost1, nepora u a 1 era m o upa u. 

Na druhou stranu je pravda, že se dřívější salónní protinacistický 

bojovník Grlindgens nikdy nestal členem strany, ani se politicky 

nijak neangažoval a navíc byl -třebaže ženatý - homosexuál, což 

1053 Rischbieter, Henning: Grtindgens unter den Nazis, in: Theater heute, č. 4, 
1981, s. 47 
1054 tamtéž, s. 55 
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mu mezi nacisty jistě nepřidalo. V roce 1941 ovšem hrál 

v protibritském filmu Ohm Kruger a po vyhlášení totální války 

v roce 1943 se přihlásil dobrovolně do armády. Byl poslán do 

Nizozemí, odkud nadále řídil divadlo až do jeho zavření v roce 

1944. To už se vrátil do Berlína, kde byl také po skončení války 

zatčen ruskými vojáky. Denacifikační komise ho ovšem na základě 

výpovědi komunistického herce Ernsta Busche, kterému 

Grundgens za války pomohl, propustila. 

Kdo je Mefisto? Princip, nebo ďábel? 

Mefistofeles je jméno Ďábla nebo obecněji všeho Zla. Původ 

jména je nejistý, pravděpodobně pochází z hebrejských slov mefir 

(ničitel) a tofel (lhář). Shakespearův Mephistophelus nesnáší 

světlo, Marlowův Mephistophilis zase páchne čertovinou. Je to 

spíš středověký čert než biblický Satan, i když se vlastně jedná o 

tutéž postavu. 

Romantismus jako by ubral Satanovi něco z toho výhradně 

ďábelského, co ho provázelo předchozí staletí. Jako by se 

z protihráče Boha stal v 19. století spíš jeho sluha. Mefistofeles má 

často své oběti svým způsobem rád a vše ďábelské v sobě bere 

jako utrpení. Také Goetheho Faust Mefista svým způsobem 

polidšťuje, dává mu lidské vlastnosti a tvoří z něj individuum. 

Mefisto začíná vystupovat jako kritik společnosti, ironizuje jednání 

lidí a cynicky sleduje jejich slabosti. Faustův protihráč má 

intelektuální převahu, vyjednávací schopnosti, zvláštní smysl pro 

cynismus a dokonce řadu tragických rysů. 

Film Mefisto 

Režisér István Szabó a scénárista Péter Dóbai udělali z románu 

vynikající film o společenském vzestupu a morálním pádu velké 

herecké osobnosti, která svou hereckou kariéru a vlastně i celou 

lidskou existenci spojila s nacismem. Na konkrétním příběhu herce 

Hofgena se jim podařilo ztvárnit obecné téma o umělcích, kteří se 
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za všech okolností zaštiťují uměním před realitou života a 

nepřipouštějí svou vinu. 

HOfgen je v angažmá v hamburském divadle nespokojen. Od 

začátku ho sžírají pochybnosti a trápí se. Jedinou radost mu 

přinášejí představení pro dělníky a diskuse s komunistickými 

přáteli. Je nadšeným průkopníkem lidového divadla, které má bavit 

a vychovávat masy proletariátu. Aby předešel chudobě, vezme si 

finančně zajištěnou dceru z dobře situované měšťanské rodiny, jíž 

neustále podvádí. Díky své ctižádosti a konexím jejího otce se mu 

podaří proniknout na prkna Státního divadla v Berlíně. V roli 

Mefista, která jako by mu byla naprosto vlastní, tu dosáhne 

ohromujících úspěchu. Po uchopení moci nacisty je řada jeho 

kolegů zajata či nucena emigrovat, přes naléhání své ženy se 

rozhodne HOfgen zůstat. Tvrdí, že je herec a proto se ho politika 

netýká. Stejně odmítne i svého levicového kolegu, který chce 

povzbuzovat socialisty k odporu. 

Díky talentu a konexím může přes svou minulost pokračovat 

v hraní a dokonce se stane ředitelem divadla. Jeho manželka 

emigruje, jeho přátelé mizí jeden za druhým, ale HOfgen se na to 

neohlíží. Zprvu se sice snaží pro některé z nich u svého 

obdivovatele maršála (Goringa) intervenovat, ale zjistí, že mu to za 

to riziko nestojí. Na jevišti je stále Mefisto, ale v životě je Faust, 

který se nadobro upsal zlu. Pronáší nacistické proslovy na 

večírcích, zrežíruje Hamleta tak, aby odpovídal nacistické 

ideologii a stane se slepým a hluchým přitakávačem režimu. 

Poprvé pocítí HOfgen skutečný strach ve chvíli, kdy ho generál 

vezme na obrovský stadion, který má být největším divadlem 

nacistických shromáždění. Pošle ho doprostřed a nechá ho oslnit 

reflektory. Hofgen je naprosto bezradný a zmatený. Nerozumí 

spojení umění, moci a politiky. "Co po mě chtějí? Co chtějí? Já 

jsem přece jen herec!" zvolá zoufale nakonec. 
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Hendrik HOfgen - herec 

Hedina Mefista se tak dlouho skrývá za divadelní i nedivadelní 

masky, že na vrcholu své kariéry zjistí, že přišel o svou vlastní 

tvář. Jeho největším triumfem a osudovou rolí je Mefisto- symbol 

uzavření smlouvy s totalitní mocí. Stane se tak její loutkou, protože 

touze po slávě a po moci podřídí své svědomí, city i přesvědčení. 

Jde přes mrtvoly a je ochoten obětovat každého, kdo by mu stál 

v cestě. 

HOfgen není nacista, je "jen" herec, totální egoista, který touží po 

úspěchu a uznání. Pro něj zradí vše, i podstatu umění jako 

svobodného projevu lidské existence. Jeho herecké povolání je 

výlučné, přesto vyjadřuje situaci všech, kteří se vůči obvinění 

z přisluhovačství režimu hájili tvrzením, že pouze poslouchali, aby 

zachránili sebe a své blízké. Tedy typů lidí, kteří sloužili nejen 

nacismu, ale byli oporou všech totalitních režimů. Proto je film 

analogií k době svého vzniku. 

HOfgen je slabý člověk, úplně oddaný umění, je jedno jestli 

socialistickému nebo nacistickému. "Revoluční divadlo se nedá 

dělat s provinčními šmíráky," seřve své kolegy, když už nechce dál 

účinkovat v Hamburku. Zpočátku tvrdě kritizuje nacisty a 

měšťáky, terorizuje kvůli tomu svou manželku i kolegy z divadla, 

obojímu se ale nakonec podřídí. 

"Jsi konečně jen to, co jsi," říká jako Mefisto. 

Po nástupu nacistů dělá, že se ho to netýká. "1 když zůstanou 

nacisté u moci, proč by mi to mohlo vadit? A kromě toho jsem 

herec, ne? Jdu do divadla, odehraju svoje představení a pak jdu 

zase domů." Jeho žena mu odpovídá, že klame sám sebe. "0 

politiku jsem se nikdy nezajímal, proč právě teď? To je moje 

odpověď- Hamlet, Shakespeare. Já jsem herec. Pro herce je jediná 

svoboda tohle!" 

Hofgen není statečný člověk. Když ho přijde komunistický 

kolega požádat o pomoc a vybízí ho k akci, odpoví, že radši 

zůstane v záloze. Nejen komunista, ale i přesvědčený nacista z jeho 
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divadla stále stojí za svým názorem, třebaže ho to stojí život. 

HOfgen je ale velice tvárný, protože chce přežít. Ani tak, ani tak, 

jen přikyvuje a nechává se představiteli síly a moci ochotně 

zpracovávat. "Skutečné hodnoty, divadlo a umění, JSOU 

povzneseny nad všechny režimy," začne tvrdit a časem dokonce 

dojde k přesvědčení, že nic kromě umění není podstatné. 

"Potřebuješ vůbec svobodu?" ptá se ho bývalá manželka, s níž se 

HOfgen rozvedl, protože emigrovala. "Úspěch mi bohatě stačí," 

odvětí on. "Svoboda. K čemu?" říká si, když stojí v Paříži a má 

možnost emigrovat. 

Hendrika HOfgena ztvárnil rakouský herec Klaus Maria 

Brandauer, který mu dal tragický a zároveň hrozivý rozměr 

morálního úpadku a rozkladu kdysi velké osobnosti. 

Generál - pokušitel 

Generál je zde představen jako ztělesnění brutální neomezené 

moci. Obdivuje Hofgena v roli Mefista, protože on sám takovým 

Mefistem skutečně je a herec se při rozhovoru s ním vždy změní 

v bezmocného Fausta, který kolem něj při návštěvě v lóži před 

zraky publika v úklonách servilně tančí, což vypadá jako tanec s 

Ďáblem. "Ta maska je dokonalá. Zosobněné zlo. Svaté zlo," chválí 

ho generál, který miluje zlo a je přesvědčen, že v každém Němci je 

ukryt Mefisto. "Není snad v každém z nás? Neskrývá se v každém 

pravém Němci kus Mefista? Naši nepřátelé by se radovali, 

kdybychom měli jen duši Fausta. Mefisto je německý národní 

hrdina. ale nesmíme to lidem říkat." 

Hofgen je pro něj ztělesněním takového němectví a mění se 

v jeho rukách v poslušnou hračku, která jen hlasitě opakuje pánovo 

našeptávání. "V tom je asi podstata herectví. Být slabý a 

zosobňovat sílu." Nejprve z touhy po úspěchu, později už i ze 

strachu. Generál mu našeptává o nutnosti "vystavět hráz proti 

cizotám, které otravují náš jazyk, kulturu a divadlo. Na to naše 

pohraniční stráž nestačí, na tom se musejí podílet všichni kulturní 

pracovníci." 
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Generál je vlastně HOfgenovo politické alter ego. Oba 

chtějí úspěch a moc, oba tomu druhému hodně dávají, oba inspirují 

jeden druhého. Generál probírá hercův životopis a radí mu, aby už 

nikdy nezmiňoval ty, kteří jsou nepohodlní. Radí mu zapomenout 

na řadu činností, které dělal před nástupem nacismu. HOfgen 

poslechne a generál ho nakonec přivádí na pokraj pekla. 

Režisér István Szabó a paradoxy doby 

Vztah umělce, respektive herce či režiséra ke své době byl stejně 

závažný v době nacismu, což dokazuje István Szabó ve své tvorbě, 

stejně jako v době komunismu, což dokazuje tentýž režisér ve 

svém životě. 

Maďarský režisér István Szabó je stejně jako Jelineková či 

Bernhard umělcem, jehož životním tématem je vztah umělce 

k moci, především totalitní. "Jak je má člověk soudit? Samozřejmě 

podle toho, že ti lidé mají vekou odpovědnost, protože ostatní 

k nim vzhlížejí jako ke svým vzorům," říká Szabó o selhání 

umělců a ve svých filmech analyzuje chování jedince především 

za mimořádných historických okolností. 

Patrně nejvýznamnějším z nich je snímek o selhání velké 

umělecké osobnosti německého divadla Gustava Gri.indgense 

Mefisto z roku 1981 podle románu Klause Manna. Szabó líčí 

vzestup provinčního herce Henrika HOfgena, který začínal jako 

přívrženec levicové avantgardy a skončil jako vrcholný prominent 

nacistického režimu a součást totalitní propagandy. Film 

z nacistického období se nutně stal paralelou k poměrúm v době 

svého vzniku a diváci v něm spatřovali ostrou kritiku představitelú 

oficiálního socialistického umění. Szabó dosáhl filmem 

celosvětového věhlasu, když za Mefista obdržel Oscara. 

Představitel titulní role Klaus Maria Brandauer poté účinkoval 

v dalších Szabóových filmech Plukovník Redl a Hanusen. 

Dalším významným filmem, který líčí konformitu umělce vůči 

totalitnímu režimu je snímek podle divadelní hra Ronalda 

Harwooda Na miskách vah. V tomto případě se už nejedná o 
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volnou inspiraci, ale o pokus o rekonstrukci vyšetřování slavného 

německého dirigenta a Karajanova soupeře Wilhelma 

Furtwiinglera americkou denacifikační komisí. 

Umělecké výpovědi Istvána Szabó JSOU mimořádně 

působivé, ale teprve přednedávnem vyšlo najevo, že problematika 

kolaborace s režimem souvisí s režisérovou osobností více, než by 

Sl přál. Szabó byl totiž v mládí konfidentem maďarské 

komunistické tajné policie, jíž podával v letech 1957-1962 hlášení 

pod jménem Endre Kepeldi. V roce 1957 bylo Szabóovi devatenáct 

let a studoval filmovou a divadelní akademii v Budapešti. 

Szabó nakonec přiznal, že s tajnou policií skutečně 

spolupracoval, ale v hlášeních si prý vymýšlel a hlavně "nikomu 

nikdy neublížil". Nelze si nevzpomenout, kolikrát se parafráze této 

věty objevila v jeho vlastních filmech. Jenže o nevinnosti jeho 

hlášení lze pochybovat. Každá, byť sebenepatrnější, zpráva měla 

pro tajnou policii velkou cenu a mohla kompromitovat každou 

zmíněnou osobu, či jí aspoň dokázat, že o ní policie ví téměř vše. 

Například o jednání dramatika Miklósze Gyárfáse v roce 1956 

policii řekl: "Během kontrarevoluce a krátkou dobu poté 

vystupoval proti vládě". Donášel ale třeba i na svého kolegu 

Miklóse Jancsó. 

Szabó se poté, co byla pravda o jeho konfidenství 

zveřejněna hájil téměř stejně jako jeho filmový hrdina HOfgen. 

,,Když se ohlédnu, jsem na svoje jednání hrdý. Moje práce pro 

bezpečnostní služby byla tím nejstatečnějším činem mého života. 

Mohl jsem tak zachránit spolužáka (dramatika Pála Gábora- pozn. 

aut.), který jinak mohl být odhalen a popraven kvůli své úloze 

v revoluci roku 1956," prohlásil pro deník Népszabadság. Později 

Szabó připustil, že donášel hlavně kvůli sobě samému, protože se 

chtěl vyhnout stíhání, které mu hrozilo kvůli nevhodnému chování 

na ji stém divadelnímu představení, a chce na základě svého svazku 

natočit další film. 
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Burgtheater - obraz hereckého konformismu v rakouském 

dramatu 

S reflexí odpovědnosti umělce za dílo se setkáme kromě literatury 

a filmu i v divadelní tvorbě. Nejzajímavější je s ohledem na téma 

mojí práce divadelní hra inspirovaná konkrétními herci a 

herečkami, konkrétně bratry Horbigerovými a Paulou 

Wesselyovou. Divadelní hra Burgtheater nositelky Nobelovy ceny 

za literaturu Elfriede Jelinekové nebyla dodnes v Rakousku nikdy 

uvedena. Přesto při svém uvedení na bonnské W erkstattbtihne 

v listopadu roku 1985 vzbudila v Rakousku obrovský ohlas, 

k němuž přispěla i mediální skandalizace hry. 1055 

Recepce 

Hra vznikla už v roce 1982 a inscenována byla teprve tři roky po 

svém vydání. Až do uvedení ji ale žádná recenze či kritika (až na 

jednu výjimku) nespojovala s chováním hereckého páru Paula 

Wesselyová a Attila Horbiger v době Třetí říše. Oba byli v té době 

ještě činní jako herci Burgtheatru. Teprve po uvedení se této 

provokativní a okaté metafory chytli nejen kulturní rubriky 

rakouského tisku, ale drama se stalo též hlavním tématem 

komentářů politických a společenských. 

O co šlo? Ve hře Burgtheater, s podtitulem Fraška se zpěvy, 

autorka paroduje oportunistické jednání rakouské herecké rodiny 

v období nacismu. Podle toho, jaké typy postav ve hře vystupují, 

jak mluví a o čem mluví, je patrné, že se postavy až příliš nápadně 

blíží po desetiletí prezentovanému mediálnímu obrazu hereckého 

klanu Wesselyových a Horbigerových. 

Jelinekové se podařilo demýtizovat především 

nedotknutelnou herečku Paulu Wesselyovou tím, že vložila do úst 

hlavní hrdinky K~ithe doslovné citáty z filmů, v nichž hrála Paula 

Wessely, z rozhovorů s ní, z kritik jejích filmů i z jejích četných 

105
-' Portrét rakouské spisovatelky Jelinekové je v Příloze 17. Zároveň je třeba 

zmínit Přílohu 18, v níž se zabývám dalším kritikem reliktů nacismu, rakouským 
spisovatelem Thomasem Bernhardem. 
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životopisů. Dokonale se jí tak podařilo prokázat údajnou nevinnost 

takových slov v dobovém kontextu. 

Citáty, které byly tradovány v různých obměnách, jako 

například, že Wesselyová je "jako lidová píseň v ústech lidu, která 

navždy zůstane a nepřestane znít, protože je tak opravdová jako 

herečka sama". 1056 Kathe proto ve hře sama říká: "Jsem píseň 

v ústech lidu, co zůstává a stále zní. Proč? Protože je tak 

opravdová!'" 057 

Lid opravdu svou Paulu miloval, o čemž svědčí třeba 

odpověď jednoho jejího kolegy: "Paula nebyla jen velká herečka, 

Paula byla neskutečné zjevení, úplný orkán ženoucí se zemí. 

Kdyby se stala Paula malířkou, byla by z ní stejně velká umělkyně. 

Kdyby se stala sochařkou, byla by nejlepší sochařka, která se kdy 

objevila na březích Dunaje. Tato Paula vystihla podstatu 

rakušanství naprosto neuvěřitelně a může ji předávat v jakékoliv 

formě." 1058 I tento citát se objeví ve hře, když Kathe říká: "Jsem 

neskutečné zjevení, úplný orkán ženoucí se zemí." A Schorsch 

odpovídá: "Kdyby se stala malířkou, byla by velkou malířkou." 

Elfriede Jalineková svou metodu při psaní hry vysvětlila 

následovně: "V Burgtheatru je použito množství citátů z hereckých 

biografií, z programů a z filmů nacistické éry. Prostě jsem si sedla 

a opsala celé pasáže z filmů jako je třeba Heimkehr, který byl 

vůbec nejhorší propagandistický film Třetí říše a v němž 

Wesselyová hrála hlavní roli.'" 059 

Jelineková používala citáty z životopisů herečky především 

proto, aby dokázala, že to nejsou žádné přesvědčivé důkazy o jejím 

životě a tvorbě, ale především obraz herečky, jaký si přála mít ona 

sama i její publikum. To si ale v době prvního uvedení hry 

málokdo uvědomoval a kritici vůbec nerozlišovali mezi postavami 

hry a reálnými rakouskými herci. Prostě drama považovali 

1056 Ibach, Aifred: Die Wesseiy, Wien I 943, s. 78 
1057 Jelinek, Elfriede: Burgtheater, in: Palm, Kurt: Vier bsterreichischen Stticke, 

Wien 1987 
1058 Fritz, Walter: Kino in bsterreich, 1929- I 945, Wien 1991, s. 55n 
1059 Palm, Kurt: Vier bsterreichischen StUcke, Wien 1987, s. 227 
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z popravu dvojice Wesselyová-Horbiger. Přesto ale skandál u 

příležitosti uvedení Burgtheatru znamenal prolomení informační 

bariéry o rakouské kultuře v období nacismu a také o chování a 

postavení prominentů tehdejšího uměleckého světa. 

Kritici bránili zasloužilé umělce seč jim síly stačili a snažili 

se za všech sil Jelinekovou očernit. Autorka jim mohla tisíckrát 

vysvětlovat, že jí nejde o to zničit dva konkrétní umělce, ale "vzdát 

hold těm umělcům, kteří museli dobrovolně či nedobrovolně 

emigrovat a zmizeli v zapomnění, zatímco se jiní měli v Třetí říši 

nadmíru dobře". 1060 Jelineková navíc vyprovokovala rakouská 

média i tím, že zakázala rakouskou premiéru této hry všude jinde 

kromě Burgtheatru samotného. 

Mýtus nevinné oběti 

Paula Wessely na uvedení hry reagovala v několika rozhovorech, 

kde se snažila v tradičních intencích vysvětlit své počínání. 

"Vypořádávám se s rolí, kterou jsem tehdy v době nacismu hrála. 

Mrzí mě, že jsem tehdy nenalezla odvahu zamezit tomu, aby se se 

mnou mohl režim chlubit, že jsem nenalezla odvahu, odmítnout 

natáčení filmu Heimkehr. Na druhou stranu jsem ale udělala i něco 

dobrého pro konkrétní lidi, pro židovské kolegy a přátele." 1061 

"Chtěla jsem stále přinášet světlo do temnoty," 1062 tvrdila 

herečka později v jednom rozhovoru. Z toho se hned po válce 

zrodil mýtus o její úloze ve Třetí říši. Tento mýtus se v obecné 

rovině snažil dokázat, že herci byli ve Třetí říši pouhými loutkami 

v rukou ďábla, který režíroval světové dění. Hitler je jako Mefisto 

všemocný a schopný zmanipulovat divadlo i film, které se svou 

zdánlivou apolitičností staly naopak velice politickou záležitostí. 

Pak bylo možno ty, kteří v nich účinkovali, zbavit odpovědnosti 

pouze tím, že byli prohlášeni v podstatě za nesvéprávné figurky 

v rukou někoho mnohem mocnějšího. Nebyli tak schopni rozlišit 

1060 Profil, č. 48, 1985, s. 16 
1061 tamtéž 
1062 Tele, č. 3, 1992, s. 13 
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svou roli od reálného života a snili na scéně o lepším životě a tento 

svůj sen se snažili předávat i publiku. Jejich umění je tudíž 

nahlíženo jako něco, co je naprosto zbaveno politických obsahů a 

co je ve své podstatě pořád svobodné. Tento mýtus o jisté 

nevinnosti, čistotě a naivitě umělců přetrvává i do dnešních dnů. 

"Wesselyová je v každém případě s herectvím naprosto 

spjata. Jsem přesvědčen o tom, že by se psychicky zhroutila, kdyby 

nemohla hrát. Ona je- ale nikoliv v negativním smyslu slova, jak 

to vidí Jelineková, - skutečně jen herečka. Žije své role, naprosto 

se v nich rozpouští, když pracuje. Neexistuje jiná herečka, pro níž 

prkna scény tak skutečně znamenají svět. Proto se mi zdá 

omluvitelné, že brala svět, který byl tehdy skutečný, tak málo 

v potaz," píše jeden divadelní žurnalista, který se domnívá, že 

herečka vlastně nikdy nebyla sama sebou. 1063 

Jenže přesně to Jelineková ve hře také paroduje, například 

když filmová a divadelní herečka Kathe říká: "Hrát, hrát, to je můj 

život. .. Role, role musím vytvářet ze sebe samé. Formovat 

člověka! Musím se stát dítětem. To není nikdy samo sebou!" 

Patetická Kathe je přesvědčena o svém předurčení hrát za 

jakýchkoliv okolností, režimů a podmínek. Těsně před koncem 

války zinscenuje několik pokusů o sebevraždu, protože se obává, 

že nebude moci vystupovat kvůli účinkování v jednom filmu o 

Polsku z roku 1941. "I když Rus převrátí vše v popel a prach, náš 

Burgtheater nezničí nikdy! Budeme stát znovu na prknech, které 

znamenají svět!" 

Parodie konformity 

Hra se skládá ze dvou částí a je specifická až přehnaným důrazem 

na vídeňský dialekt, který byl typický pro rakouské filmy 30. a 40. 

let. Byl vnímán jako něco typicky vídeňského, někdy dokonce jako 

jakýsi umělecký dialekt, který byl doveden až k takové 

nesrozumitelnosti, že říšské úřady upozorňovaly režiséry, aby své 

herce mírnili. Postavy ve hře používají i vysokou němčinu, 

1063 Profit, č. 48, 1985, s. 16 
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většinou v případě, když deklamují úryvky divadelních rolí. 

Prostředí hry je jídelna dobře situované měšťácké herecké rodiny, 

která se skládá z hrdinky Kathe, jejího manžela Istvána, jeho bratra 

Schorsche a jejich dcer Mitzi, Mausi a Putzi. V první části, 

odehrávající se v roce 1941, vládnou bezpečně nacisté a "svět je 

ještě v pořádku". 

Schorsch se rozhodl ve složité situaci pro oportunistické 

chování a udržuje dobré styky se samotným gauleiterem a 

v soukromí tropí si nevinné žerty z nacistických vůdců a nadává na 

své kolegy, kolik vydělávají peněz. Přesně tak se choval, aspoň jak 

tvrdí ve svém životopise, slavnější bratr Atilly Horbigera Paul. 

Istvan i Kathe mají velké filmové plány a bezmezně obdivují 

Vůdce. Istvanovy repliky působí v tomto smyslu téměř jako 

komentáře z týdeníků. 

Herci mají nosit tytéž typologizované kostýmy, jaké měli 

Horbigerové a Wesselyová ve svých filmech z 30. a 40. let. 

Opěvují v nich nacismus, vídeňáctví, Alpy, antisemitismus, hudbu 

a valčíky. I jejich dcery se chystají stát herečkami a předvádějí 

skeče v vídeňských filmů té doby. 

Druhá část hry se odehrává také v jídelně, ale těsně před 

koncem války. Istvánova sestra Resi ukrývá v bytě před eutanázií 

trpaslíka z Burgtheatru, ale Kathe ho odhalí a chce vydat. On ji ale 

upozorní, že by nebylo moudré vydat ho gestapu, když se každou 

chvíli změní politická situace. 

Trpaslík požaduje nejstarší dceru Mitzi jako odměnu za to, 

že bude po pádu nacismu vypovídat ve prospěch Kathe a Istvána. 

To nakonec nebude třeba, protože Schorsch se nechá v poslední 

chvíli zavřít při podepisování šeku pro jednu odbojovou 

organizaci. István si zase najednou vzpomene na své kolegy, kteří 

museli emigrovat. Nejhůře se se změnou okolností vypořádává 

Kathe, která se chová stejně jako hrdinka Heimkehru Marie, jíž 

ztělesnila Wesselyová, a stále nosí kolem krku hákový kříž. Ze 

strachu z postupujících Rusů chce zabít sebe i své dcery, ale 

nakonec i ona nachází ospravedlnění. 
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Morálka a umělecká svoboda -jde to dohromady? 

Filmaři mají obrovskou zodpovědnost vůči společnosti za to, co 

dělají, protože i oni jsou nositeli kultury. (Jan Svěrák) 

Podle některých současných umělců i historiků započala 

demoralizace, jež se nevyhnula ani tvůrčím lidem, právě obdobím 

vzniku Druhé republiky, pokračovala čtyřicet let vlády komunismu 

a jasné stopy zanechala v naší společnosti doposud. Režisér Jiří 

Němec soudí, že demoralizace, která proběhla za nacistické 

okupace a za léta komunismu je podle obrovská. 1064 Jiří Krejčík 

vzpomíná, že "po válce v roce 1945 se z těch největších 

kolaborantů s Němci, z těch udavačů gestapu stali najednou horliví 

komunisti .... Já jsem byl tenkrát zaměstnán v Krátkém filmu jako 

režisér, ale tyhle darebáky jsem nevystál. Musel jsem pryč ... Ti co 

nejmíň uměli, byli nejhorlivější..." 1065 Ve všech případech šlo o 

individuální zodpovědnost, která má tak složité souvislosti, že je 

nemůžeme přesně vystopovat. Toho si jsem vědom, proto není na 

místě vynášet definitivní soudy. Film "zahrnuje totiž všechny 

projevy, od těch absolutně amorálních až po ty vyloženě duchovní. 

Film je široká oblast, obrovskej koš. V tom je taky kinematografie 

bizardní," řekl režisér Saša Gedeon. 1066 

Jedinečným způsobem zachytil protektorátní atmosféru, v níž 

měla kolaborace své nezpochybnitelné místo, Sergej Machonin: " 

Už jsem si na tento Prostěj o v po mal u zvykal. ... Odbýval se v něm, 

nebo spíš trval, jakýsi zvláštní normální život, jako by se nic 

nedělo. Válku nebylo nikde vidět, obchody fungovaly, kina hrála 

české a německé filmy s předsádkou filmového žurnálu z 

vítězných front, podvečerní promenáda zachovávala tradici, v 

německy předělaném a zmrzačeném Kotěrově interiéru N árodního 

domu se hrálo divadlo, na radnici fungovalo poslušné úřednictvo, 

židovské továrny řídili treuhandři. . .. První dny a dramatické 

1064 Buchar, Robert: Sametová kocovina, Brno 200 I , s. 23 
1065 tamtéž, s. 68 
1066 tamtéž, s. 28 
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měsíce po nacistické okupaci byly dávno historie ... Ale život se 

přizpůsobil. Něco se přikrčilo, něco trvalo v pasivitě a setrvačném 

klidu: znovu ta česká proměna kulis, z nezbytí přizpůsobené 

kabáty. Po té neuvěřitelné demokracii zabydlení v porobě. ... 

Čekání na lepší časy, které se jako vždycky časem dostaví. Než 

přijdou, umoudříme se v služebnosti. . . . V Prostějově a v 

protektorátě žilo gros národa v opatrnosti a vybrušovalo metody 

kolaborace, aby nevypadaly jako kolaborace." 1067 

Najdeme jen málo filmařů, kteří dokázali úplně vzdorovat 

jakékoliv spolupráci s nacistickým režimem. Herci byli na jedné 

straně na vystupování existenčně závislí a neměli možnost psát "do 

šuplíku" jako třeba scénáristé, ale určitě měli mít na paměti, že 

jsou stále na očích a jejich jednání i účinkování je bedlivě 

sledováno a může sloužit prostému divákovi jako určitá mez či 

vzor chování. Ještě odpovědněji měli vystupovat režiséři jako 

tvůrčí osobnosti zodpovídající za výsledný tvar a obsah filmového 

díla. Museli si klást otázku, co v takové době tvořit a jestli vůbec 

tvořit. K čemu bude jejich práce sloužit? Stojíme tak před otázkou, 

jež má nadčasovou platnost. Má umělec právo na morální poklesek 

za cenu toho, aby jeho dílo vzniklo? 

Pokud se budeme snažit zodpovědět problematiku 

odpovědnosti umělce za své dílo, musíme zároveň řešit dilema 

odpovědnosti umělce na jedné straně a umělecké svobody na 

straně druhé. Máme před sebou tedy čtyři pojmy, které úzce 

souvisí jeden s druhým: odpovědnost - umělec (filmař) - dílo 

(film)- umělecká svoboda. 

Scénárista Antonín Máša definoval morálku jako "to, co si 

člověk myslí o světě, jak se chová vůči moci, ať je jakákoliv. Může 

to být třeba i moc peněz, moc kapitálu. V našem případě je to moc 

totalitní. Mnoho lidí si myslelo, že vykličkují, ale domnívám se, že 

se to nikomu nepodařilo úplně." 1068 Mravní jednání člověka je 

1067 Machonin, Sergej: Příběh se závorkami, Praha 1995, s. 232 
1068 tamtéž, s. 17 
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podle Aristotela to, jež je "výronem mravního nitra". Mravní ceny 

nedodává člověku to, co koná, nýbrž to, jaký je. Nerozhoduje 

výsledek, úspěch, nýbrž úmysl. Druhou podmínkou mravního 

jednání je svoboda, neboť bez své vůle není nikdo dobrý nebo 

špatný. 1069 "Pro mravní hodnotu člověka není jedno, jak se 

rozhoduje a jek se cíle snaží dosíci, zda poctivým úsilím a 

sebeovládáním, nebo špatností." 1070 Mravní jednání charakterizuje 

Aristoteles obsahově tím, že odpovídá přirozenosti a podstatě 

člověka, jeho rozumu, a tudíž zároveň že jest v souhlase 

s objektivním rozumem věcí, a formálně tím, že zachovává střed 

mezi krajnostmi, nadbytkem a nedostatkem, k nimž směřují city a 

žádosti. "Tím vzniká ctnost mravní, která je sice význemem nižší 

než ctnost rozumová, ale k dokonalosti osobnosti je stejně 

nutná." 1071 

Člověk, který jedná mravně, si je vědom zodpovědnosti za 

své činy. Zodpovědnosti za stav zapříčiněný naším jednáním za 

svobodného vědomí, který změní či má vliv na okolní svět. 

Odpovědnost je tedy přímo vázaná na náš čin, který je realizací 

naší myšlenky. Podstatné je tedy zjistit, nakolik výsledek 

koresponduje s původní myšlenkou. 

"Kdo chce skutečně existovat jako odpovědný vůči sobě, ten 

musí převzít odpovědnost za celé své konání a bytí. Člověk ručí za 

to, co koná a čím je, tedy přejímá za sebe odpovědnost. 

Odpovědnost vůči sobě Je s1ce nejniternějším jádrem 

odpovědnosti, nezahrnuje však celý její rozsah. Má-li se 

odpovědnost stát základním elementem živoucí skutečnosti, pak se 

musí uskutečňovat také ve společnosti lidí. Stává se 

spoluzodpovědností. Přejímá svůj díl odpovědnosti za jiné, protože 

je volá k jejich vlastní odpovědnosti." 1072 Být solidární znamená 

být spoluodpovědný. Odpovědnost se tedy týká nejen jediné osoby 

(původce), ale všech členů společnosti, kteří mohou být 

1069 Aristoteles: Etika N íkomachova, Praha 1996, s. 15 
1070 Aristoteles, c. d., s. 17 
1071 Aristoteles, c. d., s. 18 
1072 Weischedel, Wilhelm: Skeptická etika, Praha 1999, s. 148 
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konkrétním činem přímo či nepřímo zasaženi. Max Weber 

rozlišuje u etického chování etiku zodpovědnosti, která hodnotí 

správnost jednání především podle předpokládaných důsledků, ne 

podle výchozích motivů, a etiku smýšlení, hodnotící správnost 

jednání především podle přesvědčení jednajícího, nikoliv podle 

předpokládaných důsledků. Charakteristickým prvkem etiky 

smýšlení je absolutní podřízenost pravdě. Jednající se snaží všemi 

silami o absolutní hodnotu (což je například úcta k pravdě), 

přičemž úspěch nehraje roli. Jednat v intencích etiky 

zodpovědnosti znamená nezabývat se Jen volbou prostředků 

k dosažení cíle, ale obsahuje také zvažování cílů. Tudíž bere zřetel 

na efekty jednání (mezi ně počítá Weber například politiky). Je to 

v podstatě účelové jednání, jež se jeví v dobovém kontextu jako 

racionální. Lidé orientující se na etiku smýšlení naopak odmítají 

odpovědnost za následky svého jednání (například novináři). 

V zásadě ale nevyučuje jeden postoj druhý. 1073 Z těchto intencí se 

vymyká morálně zavrženíhodné jednání jako je například otevřená 

umělecká propaganda a podobně. Otázkou je, kam zařadit umělce. 

Specifikum zodpovědnosti v umění spočívá již v tom, že 

každý může výsledné dílo interpretovat jiným způsobem. Na 

druhou stranu lze předpokládat jeho pravděpodobný dopad 

s ohledem na společenskou situaci vzniku a na dobový kontext. 

Stejně tak se s ohledem na historický kontext mění 

požadavky, jež společnost na umělce klade. Pro totalitní režimy to 

byla například "stálá připravenost sloužit vlasti'" 074
, nebo výchova 

lidu, neboť umělec "mohl předávat co nejlépe a co nejbohatěji své 

objevy co nejlepším talentům, jejichž nositelé by na nich mohli 

rozvinout další hluboké hledačství a nacházení. Protože takový je 

lidský úkol velkého umělce.'" 075 

V demokratické společnosti, kde Je umělec synonymem 

svobody, je pohled na problematiku umělcovy odpovědnosti 

1073 Weber, Max: Metodologie, sociologie a politika, Praha, 1998 
1074 Kuzněcov, Felix: Etika a próza, Praha 1983, s. 71 
1075 Kliment, Jan: Odpovědnost umělcova- odpovědnost k umělci, Film a doba 
I O, 1974, s. 541-543 
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odlišný. Základní otázkou je v tomto případě morálka jednotlivce a 

její možný odraz v díle samotném. Spisovatelka Eva Kantůrková, 

mimochodem signatářka Charty 77, zastávala názor, že 

talentovaný člověk z jakéhokoliv oboru- básník, malíř, filmař - má 

přímo povinnost udělat všechno pro to, aby svůj talent uplatnil a 

prosadil. 1076 Spor o to, jestli má umělecké dílo vazbu na morálku 

autora, je podle režisérky Zuzany Zemanové základní otázka, 

protože "z historie dějin umění víme, že i méně morální lidi 

dokázali vytvořit naprosto geniální díla. K vůli kvalitnímu dílu, ale 

opravdu to by muselo být velice kvalitní dílo, které by přetrvalo 

dál, v tom případě by člověk mohl prominout určitý osobní debakl 

tvůrce. Protože na něho se zapomene, ten není důležitý. Důležité je 

dílo, které zůstane." 1077 Proti pól pak tvoří názor, že se v díle 

"problematická morálka autora vždy nějakým způsobem prosákne 

a prosadí ". 1078 Režisérka Drahomíra Vihanová je ve svých 

soudech ještě mnohem přísnější: "Je to otázka morálky vůbec. Je 

to otázka přece toho Mefista. Té hry. On hraje pro nacisty, protože 

tvrdí, že když on bude hrát Fausta, tak to je umění, a že prostě dává 

lidem dobro. Že se nechá vydržovat, platit nacistama ... Je to otázka 

osobní morálky. Neznalost neomlouvá. Kdo chtěl vědět, ten 

vdvl " J079 T t ' ' ' ' '' p k ' ' ve e . en o nazor zastavam 1 Ja. o us1m se uvest 

argumentypro své stanovisko. 

Je tedy oddělitelná osobnost tvůrce od jeho tvorby? 

Problematické je definovat již to, kdo je umělec. Umělec je podle 

Tolstého umělcem jen proto, že dokáže vidět věci nikoli tak, jak by 

si je přál vidět, ale jaké jsou ve skutečnosti. 1080 Zvěstuje 

nejvnitřnější podstatu světa a vyslovuje nejhlubší moudrost v řeči, 

jíž jeho rozum nechápe. 1081 Toto čisté, pravé a hluboké poznání 

podstaty světa stane se mu účelem o sobě. 1082 Umělec je stejně 

1076 Buchar, Robert: Sametová kocovina, Brno 2001, s. 16 
1077 Buchar, c. d., s. 1 O 1 
1078 Buchar, c. d., s. 17. Vyjádření scénáristy Antonína Máši. 
1079 tamtéž, s. 118 
1080 Tolstoj, Lev Nikolajevič: Nemohu mlčet, Praha 1990, s. 37 
1081 Schopenhauer, Arthur: Génius, umění, láska, světec, Praha 1994, s. 66 
1082 Schopenhauer, c. d., s. 71 
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jako intelektuál skeptický vůči sociální skutečnosti - vůči životní 

lži, vůči konvencím a vůči moci reprezentantů společnosti jako 

jsou stát, masa či hospodářství. Umělec tak zastává postavení 

veřejně činné osoby a autority. Jeho postavení je měřítkem 

svobody nejen jeho osobní, ale i nás ostatních. "Člověk je zcela 

oddělen a rozdílný od umělce," míní Schopenhauer. 1083 Vlastním 

cílem umělce Je jedinečnost, což Je ovšem v rozporu 

společenského očekávání již existujících představ a hodnot. Tuto 

romantickou představu umělce můžeme zpochybnit. Být sám, proti 

všem - takové neopatrnosti se dnešní nedopustí. Součástí našeho 

kulturního prostředí totiž není úcta k odlišnosti a respekt k jiným 

názorům. Naopak- odlišnost je nepřítel a jeho vymítání má větší 

hodnotu než svoboda. Pokud by tedy garantem dnešní svobody měl 

být umělec, byla by to velmi nejistá svoboda. Umělec dokáže 

stejně lehce být i garantem nesvobody. Vůbec není jisté, že 

svobodu, jak tvrdí, potřebuje a chce. Může podporovat změny 

jiným směrem. Už mnohokrát se to stalo - dokonce i umělcům, 

jejichž dobré dílo nezničila ani podpora, kterou dali totalitním 

systémům. 

Samotní filmaři jakožto umělci (režiséři, herci, scénáristé) 

mají "obrovskou zodpovědnost vůči společnosti za to, co dělají, 

protože i oni jsou nositeli kultury". 1084 Takovéto prostředí tvořilo 

svět sám pro sebe, zajisté částečně izolovaný od starostí 

obyčejného člověka, ale ne natolik, aby byli tito lidé odtrženi od 

reality a nevnímaly politickou situaci v zemi. Herci přitom měli 

mít na paměti, že jsou stále na očích a jejich jednání i účinkování 

je bedlivě sledováno a může sloužit prostému divákovi jako určitá 

mez či vzor chování. Ještě odpovědněji měli vystupovat režiséři 

jako tvůrčí osobnosti zodpovídající za výsledný tvar a obsah 

filmového díla. Museli si klást otázku, co v takové době tvořit a 

jestli vůbec tvořit. K čemu bude jejich práce sloužit? 

1083 Schopenhauer, c. d., s. 66 
1084 Buchar, c. d., s. 44. Cituj i režiséra Jana Svěráka. 
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Diskuse se často vede na téma, zda je film jen řemeslo, nebo 

něco víc. Nemůžeme s konečnou platností tvrdit, že to je pouze 

řemeslo, protože podstata umění (a film je umění) spočívá právě 

v jeho přesahu. Příkladem jsou slova Adiny Mandlové, jež byla 

sama z kolaborace po válce obviněna. Svou kolaboraci vlastně 

připouští, chce být ovšem srovnávána s každým obyvatelem 

protektorátu. Svou odpovědnost umělce jako určitého vzoru pro 

řadového občana ale nepřiznává: "Domnívám se, že kdo za 

německé okupace nebyl v podzemí, v zahraničí nebo ve vězení či v 

koncentračním táboře, byl do určité míry kolaborantem a mohl být 

lehce z kolaborace nařčen. Holič, který stříhal vlasy německých 

vojáků, řezník či hokynář, kteří jim prodávali maso a zeleninu, 

číšník, který jim servíroval jídlo v restauracích, zpěvák, který pro 

ně dával koncerty, klaun v cirkuse, který je rozesmával, tisíce a 

tisíce dělníků v továrnách, kteří pracovali ve válečném průmyslu, 

zkrátka masy lidí, kteří by byli mohli být nařčení z toho sois-disant 

zločinu, ale ochránila je před tím anonymita. Řadovému 

zaměstnanci nebylo těžké vyhnout se přímému styku s Němci, u 

prominenta to bylo nemožné. . .. Nikdo nezatkl celou českou 

filharmonii, ale dirigent Talich seděl na Pankráci, herci divadla 

Vlasty Buriana netrpěli za to, že u něho za okupace měli dobré 

bydlo a žádný je neodmítl, ale Vlastu sebrali a uvěznili hned první 

dny revoluce. Osvětlovači, kameramani a režiséři, kteří pracovali 

na Barrandově i v Berlíně na německých filmech, nebyli nahnáni 

do vězení, ale já tam seděla pro výstrahu celému uměleckému 

světu .... Jediní lidé, jichž se nikdo neptal, co dělali prvních dvacet 

měsíců války, kdy byl v platnosti sovětsko-nacistický pakt, byli 

komunisti, ale jestliže každá kolaborace má být považována za 

zločin, nebyla tohle kolaborace, a ne malá?" 1085 

Protože Adina Mandlová odmítá větší odpovědnost 

prominentů, zdá se mi její názor problematický. Něco pravdy o 

nemorálnosti pokrytectví a alibismu ale bude na jejím radikálním 

1085 Mandlová, Ad i na: Dneska se tomu už jen směj u, Praha 1990, s. 142 
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tvrzení, že si vážila Josefa Klimenta proto, že své politické názory 

jako jediný neskrýval a přiznal, že byl kolaborant z přesvědčení. 

To sice není důvod k obdivu, ale řada jiných to po válce 

nedokázala a zakrývala svou minulost házením špíny na jiné či 

červenou barvou stranické legitimace. 

Otakar Vávra má na působení českých filmařů podobný 

názor. "Dalo by se tomu říct trochu jako bezcharakternost, ale já 

jsem přesvědčen, že je to pragmatismus. Jak o tom píše Karel 

Čapek. . . . V nacistické okupaci, i potom v ruské okupaci stačilo 

vykročit, něco říct a dát se zastřelit. To bylo velice jednoduché, 

tento způsob hrdinství. A to jsme právě neudělali. Samozřejmě, že 

mnoha lidem to trošku pomačkalo charakter." 1086 

Stejně jako Vávra přemýšlela většina českých filmových 

pracovníků, kteří za války poklidně natáčeli. Nikdo z nich nenalezl 

pro svoji činnost za okupace jediné slovo omluvy či alespoň 

politování. Za všechny Lída Baarová: "Nepotřebuji odpuštění, 

1' v ' ' d vtv ,d 087 mys 1m, ze m1 nem co o pous et. 

Kdybychom podobnou argumentaci přijali, museli bychom 

považovat umění za jakýsi rutinní postup, jenž postrádá jakékoliv 

transcendentní poselství. Tím by ovšem ztratilo svůj smysl. Tvůrčí 

člověk se nemůže zbavit, i kdyby o to sebevíce stál, odpovědnosti 

za to, co dělá. Jako každý jiný zodpovědný člověk by měl nalézt 

sílu k tomu, aby výsledky své práce, jejíž nedělitelnou součástí je i 

mravní rozměr, co neobjektivněji posuzoval a distancoval se od 

všeho, čeho si na ní - ať už z jakéhokoliv důvodu- nemůže vážit. 

Jestliže dělat chyby je lidské, znamená to, že stejně lidským je i 

jejich přiznání a úsilí o nápravu. Snaha vědomě je zlehčovat, 

omlouvat polopravdami či nepravdami, je zavrženíhodná. Právě 

tím se z mnohé "lidsky pochopitelné chyby" stává skutečná vina. 

Může být tedy kvalitní umělec nemorální člověk? Režisér 

Veit Harlan natočil mimo jiné snad nejkrutější antisemitský film 

v dějinách Žid Sliss. Po válce byl zproštěn viny, protože soud 

1086 Žantovský, Petr: Století Otakara Vávry, Praha 2001, s. 20 
1087 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 176 
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nespatřil příčinnou souvislost mezi nacisticko-antisemitskou 

myšlenkou filmu a pozdějším hromadným zločinem deportací, 

trýznění a vraždění. Harlana-občana můžeme odsoudit alespoň 

morálně. Ale co Harlana-umělce? Jeho obhájce u soudu tvrdil: 

"Harlana nelze měřit běžným měřítkem, je to umělec, posedlý 

umělec!" 1088 Takové tvrzení nabízí otázku, jaký je vztah mezi 

lidskou, uměleckou a občanskou odpovědností. Zda má umělec 

větší, nebo menší odpovědnost za své činy, které jsou podle jeho 

tvrzení veskrze subjektivní záležitostí. Harlan sám řekl, že "každý 

film má mít svou tendenci, diktovanou světovým názorem 

tvůrce". 1089 

Podle mého názoru selhal takový člověk morálně lidsky i 

umělecky. Osobnost sama je totiž zdrojem tvořivého konání a 

rozhoduje s konečnou platností o tvaru uměleckého díla. To 

neznamená, že morální kategorie působí v uměleckém procesu 

nezprostředkovaně. Osobní pochybení neimplikuje samo o sobě 

pochybení umělecké, přesto v uměleckém konání nesporně morální 

základ hraje důležitou roli. 

Je tedy umělecké dílo nezávislé na svém tvůrci, který by pak 

za něj nenesl odpovědnost? Mnoho lidí se domnívá, že ano. 

Zmiňovaný Harlanův film Žid Suuss byl a doposud bývá 

považován po umělecké stránce za kvalitní dílo, inteligentně a 

působivě vyprávěný historický příběh, dotýkající se důležitých 

společenských témat, za úspěšný film, který byl vzorem pro 

schopnost režiséra ovládat kompars, dynamicky stříhat, pro svoji 

dramatickou gradaci, výrazný obraz a profesionálně zvládnutý 

scénář. Film je doposud považován za moderní umělecké dílo 

s nepřijatelnou ideologií. Soud po válce konstatoval, že Harlan 

tímto filmem otevřel brány antisemitismu ve společnosti a že také 

intelektuální forma účasti na zločinu je trestná. 1090 To znamená, že 

umělecké dílo nesmí vyznívat tak, aby zřejmě odporovalo 

1088 Věstník, 1949, č. 15/16, s. 173 
1089 Kinorevue, 1941, č. 21, s. 405 

1090 Ve jménu spravedlnosti, nebo ve jménu ďábla?, Věstník, 1949, č. 19, s. 275 
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základním kodexům lidských práv, což Je právě ona hranice 

svobody. 1091 

Zajímavé Je, že am nejpřísnějším žalobcům nenapadlo 

pochybovat o umělecké hodnotě díla ta byla prý 

nezpochybnitelná. Domnívám se, že je třeba klást si otázku, zda je 

takové dílo skutečně hodnotné, zda ho nedevalvuje ho myšlenka. 

Odpůrci namítnou, že se jedná o umělecké dílo, tedy na právo na 

subjektivní výpověď, která může korespondovat s autorovým 

přesvědčením či s dobově podmíněnými názory. Podle Harlana 

samotného šlo o "zpodobnění židovského problému uměleckými 

prostředky". 1092 

Definovat pojem umění není jednoduché. Přidržíme se jeho 

užšího vymezení, jakožto výsledku tvůrčího aktu. "A tak umění 

pohlcující spousty lidské práce i lidských životů zabíjející lásku 

mezi lidmi nejenže není ničím jasným a pevně vymezeným, ale 

není jednoznačně chápáno ani těmi, kdo mu holdují, takže lze 

těžko říci, co se vlastně rozumí uměním, zvláště pak uměním 

dobrým a užitečným, takovým, které je hodno obětí, jež se mu 

v• '" '' "1093 pnnaseJI. 

Pokud budeme umění vnímat jen jako soubor specifických 

výrazových prostředků, který činí názorným, působivým a 

krásným cosi mimouměleckého, jako instrument zpřístupňující to, 

co autonomně existuje vně uměleckého díla, pak bychom mohli 

s Harlanem do jisté míry souhlasit. Jenomže Umění je specifickou 

lidskou činností, která má ozřejmovat lidskou existenci. "Cíl umění 

nejsou prožitky, jichž je zdrojem, ale poslání v životě člověka a 

lidstva." 1094 Účel všech umění je jediný, totiž znázornění ideje. 

"Rozvinutí a ozřejmění ideje, projevující se v objektu jednotlivých 

1091 Je třeba brát v potaz kulturní prostředí, v němž dílo vzniká a působí. Dobový 
kontext se proměňuje a dílo nemůže stát vně společnosti, ovlivňuje ji a je jí 
ovlivňováno. Kultura představuje prostředí, v němž jedinci získávají představu o 
tom, jaký význam mají přisoudit vlastní zkušenosti. Je tedy zásobárnou návodů 
k interpretaci podnětů. 

1092 Ve jménu spravedlnosti, nebo ve jménu ďábla?, Věstník, 1949, č. 19, s. 276 

1093 Tolstoj, c. d., s. 49 
1094 Tolstoj, c. d., s. 50 

357 



umění, vůle, na každém stupni se objektivující, je společným cílem 

všech umění." 1095 Umění ve své podstatě odmítá jakoukoliv 

totalitaritu a je ve své podstatě dobré. "Jako totiž u pištce, sochaře 

a u každého umělce a vůbec u všech lidí, kteří mají nějaký úkol a 

činnost, dobro a blaho jest ve vykonaném díle, tak i u člověka 

jestliže vskutku má nějaký úkol." 1096 A proto není možné falšovat 

skutečnost. 

Podle takových úvah umění nemůže být zároveň zvrhlé i 

dokonalé, ze svého vlastního určení, a to bez ohledu na morální 

kvality těch, kteří ho provozují. Je totiž velice problematické klást 

morální kritéria na uměleckou oblast, což naznačil už Aristoteles. 

"Mezi uměním a ctnostmi není ani podobnost. Neboť umělecké 

dílo má dobro v sobě, stačí tedy, je-li přivedeno v takový stav, že 

má nějakou vlastnost, avšak v oboru mravnosti jednání nebývá 

provedeno spravedlivě nebo uměřeně, má-li jen nějakou vlastnost, 

nýbrž teprve tehdy, je-li v nějakém stavu ten, kdo jedná, předně 

jedná-li vědomě, potom podle svobodného rozhodování, a to 

rozhodování zaměřeného na mravní jednání samo, a za třetí, jedná

li pevně a stále." 1097 

Podle Tolstého je na jedné straně dobro - tedy morální 

kategorie- to, co nemůže nikdo vymezit, ale co vymezuje všechno 

ostatní. Kdežto krása - tedy kategorie estetická - není nic jiného 

než to, co se nám líbí. "Pojem krásy nejen že se nekryje s dobrem, 

ale spíše mu odporuje, neboť zatímco dobro se vesměs rovná 

vítězství nad vášněmi, krása je základem všech našich vášní." 1098 

Karel Teige míní, že člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního 

tlaku, bez vnitřní nutnosti. "A zrovna tak není možná básnická 

tvorba bez vnitřní svobody, bez svobody ducha, oproštěného od 

náboženských atavismů, od příkazů vládnoucí ideologie a od 

svěrací kazajky morálky." 1099 

1095 Schopenhauer, c. d., s. 51 
1096 Aristoteles, c. d., s. 35 
1097 Aristoteles, c. d., s. 55 
1098 . Tolstoj, c. d., s. 65n 
1099 Teige, Karel: Jarmark umění, Praha 1964, s. 22 
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Šalda dokonce tvrdí, že o hodntě díla rozhoduje jen síla, 

výraznost, ryzost, krása vnitřní melodie tvárně slavné a nic mimo. 

Je umění tedy přehlídka profesionálních dovedností odloučená od 

živého původního zdroje? Není, protože umělec se rozhoduje 

svobodně. Za výsledný tvar svého díla tedy odpovídá. Na svobodu 

můžeme nahlížet z různých úhlů. "Svobodný je člověk, který 

uskutečňuje své já a může libovolně vyhovět každému svému 

afektu. Na druhou stranu je svobodný i ten, který ovládá sebe 

sama.'d 100 Vzdorovat svým pudům a vášním a nepodlehnout jim je 

tedy také věcí svobody. Svobodný je ten, kdo se staví proti všem 

konvencím, ale i ten, kdo se z vlastního rozhodnutí podrobuje 

normám platným ve společnosti. 

Podle Weischedla kdo nemá možnost volby, toho nelze ani 

smysluplně etickými příkazy vyzývat k tomu, aby to či ono učinil 

nebo neučinil, aby se pro to či ono rozhodl. Svoboda je tak 

podmínkou etiky. 1101 "Kdyby nebyl člověk ve své bytnosti vůbec 

svobodný, nýbrž určen výlučně nějakými motivy, proti nimž nic 

nezmůže, tedy nevědomě působícími popudy, vlivy nepodléhající 

spontaneitě já, zděděnými nebo získanými vlohami, pak by se 

vůbec nemohly uskutečňovat vysloveně etické fenomény jako 

např. příčetnost, odpovědnost, vina a pokání. Nemůžeme volat 

k odpovědnosti nikoho, nemůžeme dávat vinu nikomu, kdo nemohl 

za to, že jednal tak, jak jednal. Nikdo si nemůže dělat výčitky kvůli 

činu, který nemohl provést jinak, nebo který nemohl neprovést. 

Kdyby bylo veškeré konání a za ním stojící vůle neodvolatelně 

určeno a kdyby bylo mimo rámec veškeré dispozice člověka, pak 

by také nemohly existovat morální apely a mravní příkazy a 

zákazy. Má-li tedy být etika vůbec možná, pak se musí, jak se zdá, 

zakládat na přijetí svobody vůle." 1102 Svoboda je podle něj volnost, 

volba a sebeurčení. Člověku jsou nabízeny možnosti jednání a 

může se rozhodnout pro některou z nich. Má svobodu volby. Pouze 

1100 Weischedel, c. d., s. 86 
1101 Weischedel, c. d., s. 83 
1102 Weischedel, c. d., s. 94 
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ten, kdo je svobodný, může vůbec pochopit volání svědomí. Ve 

svědomí je upozorňován na možnost jiného jednání. Špatné 

svědomí je vědomí prohrané pozitivy. 1103 

Svoboda je na jednu stranu podmínkou etiky, na druhou 

stranu můžeme svobodu, nebo přesněji uměleckou svobodu chápat 

jako svobodu absolutní. Svoboda pak může znamenat, že se člověk 

nenechá jakýmikoliv morálními tlaky ovládat. Umělec se odmítá 

se podřizovat morálním požadavkům, vědomě se na nic neváže, 

v morální oblasti sám libovolně určuje, co bude dělat. Morálnost 

ho nijak neomezuje. 

Umění je už svou povahou vždy svobodné. Připomeňme 

oblíbená slova Karla Teigeho, pro kterého osvobozené umění bylo 

nejvyšší metou. Ta slova byla: zlikvidovat, rozdrtit, porazit, 

vyloučit. Taková slova nakonec zničila i jej. Svobodně vytvářet 

svá díla znamená podle Karla Teigeho tvořit jen podle přirozené 

vnitřní nutnosti své fantazie a inspirace. 1104 "Umělecké dílo je 

svobodné, a chcete-li samoúčelné, není vázáno žádným vnějším a 

utilitárním úkolem a účelem." 1105 Svoboda v tomto případě s sebou 

nese samozřejmě i mnohá rizika. Autoři si reklamují svobodu 

vyvázat se z jakýchkoliv širších etických nebo politických 

souvislostí, což je těžko napadnutelné. 

Je třeba vzít v potaz, že film je specifická oblast umění. Už 

vzhledem k tomu, že se na vzniku jednoho díla podílí desítky lidí a 

cesta od námětu k realizaci není tak přímá jako například u 

literárního díla. Je zde patrné ostřejší oddělení díla od autora a 

můžeme říci, že i odpovědnost režiséra je poněkud "vzdálenější", 

než tomu je u literáta. Film je konglomerát složek, jemuž režisér 

může nanejvýš vtisknout výrazný realizační rukopis. Přesto má 

režisér mimořádnou odpovědnost už proto, že se podílí na námětu, 

scénáři, inscenaci, střihu, postsynchronech, výběru hudby, atd. 

1103 Weischedel, c. d., s. 117nn 
1104 Teige, c. d., s. 17 
1105 Teige, c. d., s. 20 
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Film je součástí masové kultury, považované za druhotný 

produkt průmyslové revoluce. Manipulace s masovými médii 

s cílem dosažení společenské kontroly je věc naprosto běžná. 

Autor tedy vždy musí počítat s tím, že film je dílem, tedy médiem 

nesoucím nějaké poselství, které se mohlo měnit spolu s dobovým 

kontextem. Film je z malého počtu zdrojů schopen sdělovat stejné 

či podobné obsahy velkému počtu příjemců a ovlivňovat tak jejich 

intelektuální, estetické a volnočasové projevy a kvality. 

Oslabuje tradiční kulturní projevy a masovým charakterem 

výroby potlačují estetické nároky elitněuměleckých počnů a 

podporuje výrobu unifikovaného zboží. Podle teoretiků 

Frankfurtské školy využívá kulturní průmysl ke svému masovému 

prosazení na trhu projevy pocházející z umělecké sféry. Na rozdíl 

od nich se tato díla stále více standardizují a místo individuální 

opozice vůči politice a ekonomice, vůči všednosti, se snaží o 

maximalizaci profitu a ospravedlňují stávající společenské 

poměry. 1106 Podle Geisslera se obsah masové kultury vyznačuje 

tím, že znázorňuje stávající poměry jako neměnné a vyzývá 

člověka, aby se přizpůsobil statu quo, i když ho jako jednotlivce 

neuspokojuje. Je vyráběna apolitická masová kultura. Filmy 

přispívají ke stabilitě společnosti tím, že umožňují únik z tristní 

každodennosti do světa snů. Altenloh poukazoval již v roce 1914 

na to, že zábava slouží k rekreaci a tím k obnově pracovních sil. 

Obsahy, které by narušovaly stabilitu společnosti, jsou vylučovány. 

Film vyžaduje dosažení vysokého zisku a je kolektivním 

dílem, což vede ke standardizaci. Opakující se model sdělení a 

obrazů masově produkovaných například prostřednictvím filmu 

vytváří hlavní proud společného symbolického životního 

prostředí. 1107 Takový stejnorodý pohled na svět ochuzuje 

rozmanitost náhledů a podporuje vytváření stereotypů a rolí, které 

konvenují společenskému uspořádání. 

1106 Adorno, T., Horkheimer, M.: The Dialectic ofEnlightenment, Londýn 1973 
1107 Gerber, George: The mainstream of America, new York 1986, s. 18 
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"Film je jako kulturní projev ovlivněn svou komerční 

povahou. Jako masové médium "přispívá k normálnímu fungování 

společnosti a je aktivním činitelem v konstruování 

sociopolitického prostředí". 1108 Film slouží jednak zábavě, jednak 

přenosu kulturního dědictví. Sledování filmu můžeme vnímat jako 

zapojování se do společné kultury a filmovou tvorbu za její 

spoluvytváření. 

Zastánci teze nastaveného zrcadla či reflexe tvrdí na rozdíl od 

výše zmíněných teoretiků, že se v kulturních produktech zrcadlí 

současné hodnotové představy a prvky motivace určité společnosti. 

Základním předpokladem těchto interpretací je představa, že lidé 

dávají přednost takovým uměleckým dílům, ve kterých rozpoznají 

projekci vlastní osobnosti. 1109 

Filmy jsou indikátory kulturních trendů a musejí za každou 

cenu vyjít vstříc vkusu publika, protože zisky jsou pro jeho přežití 

rozhodující. 

Kulturně-průmyslový filmový provoz zpracovává a 

zprostředkovává zobecnělé představy. Ovšem oravým pečovatelem 

o obrazy, v nichž se poznáváme a jimiž se v životní praxi 

orientujeme, zůstává umělec, z jehož podnětů právě kulturní 

průmysl vychází. To je básník Jana Patočky, který pečuje o mýtus, 

o archetypální sdělení ukotvující základy té či oné civilizace. 

Jedinečné tvůrčí gesto je pro umělecký průmysl nepostradatelné. 

Proto je film uměním a proto je režisér umělcem. A protože 

v umění existuje odpovědnost za dílo a jeho dopad ve společnosti, 

je i režisér (filmař) umělcem odpovědným. 

Myslím proto, že tato práce může přispět i k tomu, abychom 

se nepřestávali zamýšlet nad osobní odpovědností umělců za díla, 

která stvoří, ale i za své jednání a za to, nezpronevěří-li se ideálům 

demokracie, v nichž se může umění jedině skutečně svobodně 

rozvíjet. 

1108 Hall, Stuart: Policing the Crisis, Londýn 1978, s. 58 
1109 Například Johan Huizinga nebo Siegfried Kracauer. 
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V. PROJEVY REZISTENCE V ČESKÉ A RAKOUSKÉ 

KINEMAROGRAFII 

Filmy s národně obrannou tematikou 

I. Protektorát 

Jakýsi protipól konformismu či přímo kolaboraci představují snahy 

o opnenturu vůči totalitnímu režimu různými způsoby. Jedním 

z možných projevů odporu proti okupaci v oblasti hraného filmu 

byla samotná tematika a akcenty obsažené v jednotlivých dílech. 

Kromě již zmíněných narážek a odkazů můžeme nalézt i filmy 

s výraznější obrannou tendencí. Řada hraných filmů mohla působit 

přes skutečnosti uvedené v předchozích kapitolách zároveň jako 

kontrapropaganda v tom smyslu, že určité motivy v protektorátních 

snímcích podněcovaly emoce a předávaly poselství, která chtěla 

nacistická propaganda potlačit. 

Zpráva o politickém a kulturním vývoji v protektorátu 

konstatuje úspěšné převzetí české kinematografie do německých 

rukou s tím, že německé úřady získaly úplný vliv. Za těchto 

okolností "byli Češi nuceni točit méně filmů, třebaže kvalitnějších, 

v nichž začali rozvíjet s velkou šikovností účinnou propagandu 

domácí národní české kultury" 1110 
. Pisatel zprávy si všímá 

okolnosti, že " filmy Ohnivé léto, Tulák Macoun, Dívka v modrém, 

a především film o Kmochovi To byl český muzikant jsou 

školáckými příklady jedinečné schopnosti Čechů maskovat 

dovednou inscenací obranné tendence tak, že je posilován jejich 

národní odpor, aniž by byl dán podnět pro cenzurní zásahy". 1111 

Filmová tvorba nebyla propagandou bezprostředně 

deformována a nemusela sloužit přímé propagandě. Prostor 

1110 
SÚA, fond 114-9-22, karton 35 -politický vývoj od 15.3. 39, s. 67-68, 

nedatováno 
1111 tamtéž 
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únikových témat byl dost široký a jen ve výjimečných případech 

můžeme nalézt náznaky nadbíhání nacistické ideologii. Výrazným 

motivem se zde stával návrat k národním tradicím, který mohl být 

pokládán za jistou formu protiněmecké opozice a zároveň nebyl 

nijak v rozporu s fašistickou ideologií, pokud oslavoval 

pracovitost, pokoru a vztah k rodné půdě. Ohlas národní tradice byl 

okupanty tolerován, protože ji vnímali jako součást kultury, která 

pomáhala udržovat protektorát jako stabilní zázemí. 

Jeden z programových bodů, který si čeští filmaři kladli za 

cíl, byl podporovat národní vědomí a vůli k rezistenci, především 

návratem do minulosti. 1112 V oblasti distribuce se znovu dávaly 

do oběhu starší filmy s národní tematikou, pokud nebyly 

cenzurou zakázány, provozovatelé kin hlavně zpočátku upravovali 

program tak, aby měly německé snímky co nejmenší možný počet 

repríz a preferovali domácí produkci. Ihned po začátku okupace se 

objevily požadavky v tomto smyslu: "Film musí pracovat dnes pro 

národ, jehož svébytnost a rozvoj jsou zaručeny. Tato práce našeho 

filmu musí záležet v udržování naší národní hrdosti, burcování 

národní síly, národního charakteru, mravů a konečně - ve výchově 

k lásce k českému jazyku. Co dělalo kdysi naše vlastenecké 

divadlo, musí pomáhati dělati dnes i náš film - a proto jeho úkol 

nelze podceňovat." 1113 Společenská objednávka vlastenecké 

tematiky byla zřetelná. Odboj proti okupantům se tak aspoň 

částečně kryl s uměleckými a kulturními hledisky. "Uvědomíme-li 

si intenzivní zájem české společnosti o veškeré kulturní dění, zdá 

se nám, jako by zde hledala náhradu za ztracený politický 

prostor." 1114 

Diváci navštěvovali v mnohem větší míře projekce českých 

filmů, při promítání propagandistických týdeníků dávali najevo 

svůj nesouhlas rušivým chováním, nebo dokonce přicházeli na 

1112 Klos, Elmar: Dramaturgie je, když ... , Praha 1987, s. 41-42 

1113 Zajíček, Karel: Naše filmové starosti, in: Kinorevue, roč. 5, 25. 6. 1939, č. 
44, s. 349 
1114 Doležal, Jiří: České kultura za protektorátu, Praha 1996, s. 203 
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představení až po jejich skončení. Publikum ve filmech hledalo 

skryté významy, bylo schopno "izolovat ve struktuře díla kterýkoli 

prvek a samostatně jej spojit se společenskou realitou" 1115 a 

nacházelo politický podtext i v případech, kdy nic takového ve 

filmu zamýšleno nebylo. "Stačilo říci, že po noci přijde den - a 

byla z toho národní manifestace," vzpomíná herečka Vlasta 

Fabiánová. 1116 

Většina uvedených filmů, především adaptace klasických 

literárních děl, nepatřila svou kvalitou mezi nejhodnotnější snímky 

sledovaného období a jejich význam tkví především v apelu na 

české národní tradice v době, kdy je lidé hledali více než jindy. 

Filmový historik Ivan Klimeš považuje za kulminační období 

tradicionalistické vlny v české kinematografii rok 1940. V dalších 

letech se apelativní scény a narážky na národní tradice už 

neobjevují s takovou naléhavostí jak tomu bylo například ve 

filmech Tulák Macoun či Babička. Přesto se filmy s aspoň náznaky 

"národní tendence" natáčely až do konce války a publikum je 

vděčně přijímalo, i když už patrně ne s takovou vehemencí jako 

v měsících těsně po okupaci. 

V roce 1939 můžeme národně obrannou tendenci vysledovat 

u šesti filmů z 35 premiérovaných po okupaci (Humoreska, Jiný 

vzduch, Kouzelný dům, Ohnivé léto, Tulák Macoun, Věra 

Lukášová), v roce 1940 u pěti ze 30 filmů (Babička, To byl český 

muzikant, Pohádka máje, Poslední podskalák, Muzikantská 

Liduška), v roce 1941 u čtyř z 21 filmů (Jan Cimbura, Pantáta 

Bezoušek, Za tichých nocí, Paličova dcera), v roce 1942 u žádného 

z ll filmů, v roce 1943 u jednoho z 1 O filmů (Barbora Hlavsová) a 

v roce 1944 u čtyřech (!) z devíti filmů (Děvčica z Beskyd, Jarní 

píseň, Počestné paní pardubické, Mlhy na blatech), což je téměř 

každý druhý film. 

1115 Klimeš, Ivan: Národně obranné tendence v hraném filmu za protektorátu, in: 
Iluminace I, 1989, č. I , s. 57 
1116 Fabiánová, Vlasta: Jsem to já?, Praha 1993, s. 127 
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V řadě filmů se objevovaly znaky, které symbolizovaly 

tradici českého národa a posilovaly národní vědomí. Za stěžejní 

považuje Ivan Klimeš dějiny českého národa, českou literární 

klasiku, českou hudbu a krásy české krajiny. V prvním případě 

nejde o filmy s historickou tematikou, ale o jisté reminiscence z 

národních dějin. Četné odkazy na svatováclavskou tradici lze 

nalézt ve filmu Paličova dcera (V. Borský, 1941 ) a Poslední 

Podskalák (1. Sviták, 1940) 1117 
• Velmi časté jsou záběry 

památných míst jako symbolu minulosti, například v Humoresce 

(0. Vávra, 1939) nebo v Janu Cimburovi (Fr. Čáp, 1941). 

Patrně nejsilnější připomínky českých národních tradic se 

objevují ve filmu Poslední podskalák, což je sentimentální příběh 

o tom, jak je z povalečova syna vychován dědečkem řádný muž, 

který miluje velice prostou až hloupou a hodnou dívku a ubrání se 

sňatku s dcerkou bohatého podnikatele. V retrospektivním začátku 

zabírá kamera Vyšehrad za znění Smetanovy Vltavy a dědeček 

(hraný Jaroslavem Vojtou) s vnukem si prohlížejí Slavín a navštíví 

hroby Josefa Václava Sládka, Boženy Němcové a Svatopluka 

Čecha. Děda je místem, kde odpočívají velikáni české kultury 

velice pohnut. Pohnuti museli být i diváci, když svému vnukovi 

sdělil: "V této posvátné půdě nad Podskalím leží i tvá maminka." 

Chlapec vyrůstá mezi podskalskými voraři, zazní tu vorařský 

chorál o Vltavě, a divák se může seznámit s bodrým vltavským 

lidem, což jsou čestní, tvrdí, dobří a pracovití rovnostáři. 

Emotivní jsou křtiny dědova vnuka ve Vyšehradském kostele. 

Zazní společný otčenáš a za zvuků varhan snímá kamera nebe a 

českou krajinu. Poté je třeba vybrat synovi jméno. "Je tu tisíce 

českých jmen a z nich většina Václavů, tak lidé z Podskalí na 

počest patrona české země křtili své syny," říká farář. Děd chce, 

aby se vnuk jmenoval po staročesku- V ácslav. 

1117 Klimeš, Ivan: Národně obranné tendence v hraném filmu za protektorátu, in: 
Iluminace I, 1989, č. I , s. 58n 
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Režisér Sviták záběry Vltavy a pohledy na Prahu nešetřil, 

objeví se zde pražské mosty, panorama Hradu a několikrát 

Vyšehrad. Vlastenecky mohla působit i scéna, v níž česká máma 

zpívá píseň o Oldřichovi a prosté dívce Boženě. 

Ve filmu nejsou zdůrazněny jen krásy Vltavy, ale také 

potřeba poctivé práce. Střetnou se tu dva světy. Na jedné straně 

stojí dědův nezvedený syn, na jehož osudu je názorně ukázáno, že 

flámování je špatné a vede k sebevraždě. Podnikatel Král také 

neuznává manuální práci. "Peníze dělají peníze, to je jasná věc, ve 

státní správě dělají jen hlupáci," radí už dospělému Vácslavovi, 

aby soukromě podnikal. Když jeho děda upadne kvůli 

nezvedenému synovi do dluhů, vnuk ho varuje před pokoutnými 

půjčkami. "Vždyť dnes každý může si vypůjčit na svou polovinu 

domu od nějakého peněžního ústavu a ne u lichváře, abyste si i 

druhou polovinu domu mohl koupit nazpět." Režisérovi ne lze 

podsouvat záměr, ale se slovem lichvář se v té době spojovali 

především židovští podnikatelé. Každopádně není vyznění filmu 

jednoznačně vlastenecké, jak tvrdili po válce jeho tvůrci. 

Samotných historických filmů bylo pomálu. Jednalo se 

především o kostýmní snímky, jež neobsahovaly výrazné narážky 

na historické tradice. Husitské období nebylo pro okupanty 

přijatelné, pobělohorská doba by těžko snesla nacistickou 

interpretaci. Zbývalo tak údobí nejstarších českých dějin, 

renesance a devatenácté století. Otakar Vávra měl natáčet film Noc 

na Karlštejně. O tom, proč se film nerealizoval podává dvě 

poněkud odlišná svědectví. "Noc na Karlštejně mi nedovolili 

natočit, protože tu Karel IV. vystupuje jako český král a nacisti 

v něm viděli pouze německého císaře." 1118 Jindy tvrdí, že "před 

1118 Vávra, Otakar: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s.l33 
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natáčením Noci na Karlštejně přišel cenzurní zákaz gestapa. Karel 

IV b 1 o o h v o v k ' ' v "1119 . y pro nacisty neJ ors1 nemec y c1sar ... 

Na úspěšný "renesanční" snímek Otakara Vávry z roku 1938 

Cech panen kutnohorských navázal méně zdařilým dílem z roku 

1944 Počestné paní pardubické Martin Frič. V tomtéž roce začal 

natáčet historický velkofilm Rozina sebranec Otakar Vávra. V 19. 

století se odehrává děj kostýmních filmů Maskovaná milenka, 

Prstýnek a Noční motýl. 

Počestné paní pardubické jsou historickým filmem, v němž 

hlavní roli hraje kat Jiří, který se nakonec se svého údělu zbaví a 

stane se plnoprávným občanem. V komediálním příběhu mohli 

diváci objevit několik (pravděpodobně nezamýšlených) narážek na 

aktuální situaci. "Lidé jsou k nám, jako bychom byli prašiví," 

běduje katova žena. "Peněz máme dost, ale co je nám to platné," 

naříká, když už nemůže vydržet, že se katovské rodiny všichni ve 

městě straní, což evokuje postavení Židů v protektorátu. Občany 

města pobuřuje to, že se katova žena chová, "jako by nebyla osoba 

snížená", a dokonce sedá v kostele mezi poctivými lidmi. "Rád 

bych měl děti, ale aby měli lepší vyhlídku než my," říká jí kat a 

plnoprávného postavení se nakonec dočká. 

Kromě motivu izolace zde nacházíme i motivy, které byly 

jinak ve filmech té doby tabu. Protože je hlavním hrdinou kat, 

mluví se tu o hrdelním a útrpném právu, kat natahuje odsouzence 

na mučidla a dokonce je de několikrát zmíněna poprava. "Na 

popravu, abychom uherskej měsíc čekali," stěžuje si katova 

manželka. 

Česká literatura 19. a počátku 20. století posloužila jako 

námět mnoha protektorátním filmům. Byla zfilmována Paličova 

dcera a Pražský flamendr J. K. Tyla, Babička B. Němcové, 

Pohádka máje V. Mrštíka, Jan Cimbura J. Š. Baara. Advokát 

1119 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 115 
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chudých J. Arbesa, Klostermannovy Mlhy na blatech, Muzikantská 

Liduška V. Hálka, Experiment a Turbína K. M. Čapka-Choda. 

Neaktuálnost námětů nevylučovala ovšem aktualizující symbolické 

scény. 112° K důvodům výběru takové tematiky se vyjádřili někteří 

režiséři po válce. "0 mém přesvědčení jistě mluví i náměty, které 

jsem si vybíral a které mně i celému Lucernafilmu vždy v úředním 

styku přinášely velké nepřijemnosti a nesnáze, dokonce i ze strany 

české," řekl František Čáp. Jeho film Babička byl povolen až na 

'1121 o k V' •v v k ' vl v d v• b poosme. ta ar avra p1se, ze "ten rat s o pre evs1m o to, a y 

náš film nepřestal česky mluvit". 1122 Látky si vybíral programově: 

"Využil jsem všech svých schopností a dosavadního úspěchu, 

abych uvedl do filmu naši nejlepší literaturu, aby obsah i forma 

českých filmů zobrazovaly skutečný život uměleckou metaforou, 

abych našim lidem svými filmy dodával vlastenecké sebevědomí, 

aby z plátna slyšeli dobrou češtinu." 1123 
... "Rozhodl jsem se, že se 

pokusím za pomoci naší literatury zmapovat v řadě svých filmů 

vývoj české povahy, povahy českého člověka, pracovitého, 

důvtipného, zvídavého, humanistického .. . tedy ve své podstatě 

demokratického. Člověka, který nedělá velká prázdná gesta, když 

to nepovažuje za účelné, člověka, který v době útlaku a poroby 

vynalézá všechny způsoby přežití, ale jakmile nastane rozhodný 

okamžik, vykoná hrdinské činy stejně samozřejmě, jako dělá 

' 1 ' d o kl d ' . "1124 norma m u a nou prac1. 

Paličova dcera (Vladimír Borský, 1941) je drama podle 

divadelní hry obrozeneckého autora J. K. Tyla. Jak psal denní tisk, 

1120 Například podobenství v Barboře Hlavsové, "pramáti rodu, symbolizující 
nezlomnost prostého člověka, který chce udržet morální čistotu a tradici aspoň v 
nejmladším potomkovi svého rodu". (Klos, c. d., s. 46) Ve filmu Advokát 
chudých věta Přijde jaro! a "Modlidba Anny Marie za vlast- nalezly u diváků 
hlubokou odezvu". (Doležal, c. d., s. 206) 
1121 AMV 10 298 
1122 Vávr~, Otakar: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 133 
1123 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 97 

1124 tamtéž, s. 115 
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jedná se o "lidový film na lidový námět". 1125 Lída Baarová zde 

představuje hrdinku, pro níž je čest dražší než život. Pro otce 

Valentu je ochotna obětovat život, ale nikdy čest. Proto se nevdá se 

za bohatého Podleského, aby byly splaceny dluhy, odejde do Prahy 

a příkladně se stará o své sourozence. Když její otec zapálí dům, 

vezme jeho vinu na sebe. Nakonec je ale odsouzen Valenta. 

Jeden z působivých momentů je hned na začátku filmu. 

Chudý šumař Valenta tu zpívá v kostele doprovázený obyvateli 

celé vsi píseň Svatý Václave, vévodo české země. Nezbytné 

muzicírování a tancovačky se objeví několikrát i v tomto snímku. 

Diváci se pobaví a odpočinou si. Když byli podobných zábav 

zbaveni a nemohli je prožít ve skutečnosti, tak proč ne alespoň ve 

filmu. Režisér se přesto soustředil spíše na dramatické situace, 

nikoliv jen na opěvování české krajiny a českých ctností, v čemž je 

zásadní rozdíl mezi tímto a jinými "národními" díly, například 

Muzikantskou Liduškou. 

Cenzura překvapivě povolila patriotistické postavy 

emigrantů, otce a syna, v kloboucích typické pro Američany, 

z nichž jeden "utekl za moře". Že jde o Čechoameričany zde není 

řečeno, a protože mají radost z návratu do rodné země, nemuseli 

být z původní předlohy vyškrtnuti. "Českou řeč a české písně znám 

už dávno, otec mě je naučil. Ať žije naše česká zem a to nejhezčí, 

co v ní je, naše české ženy!" vykřikuje vlastenecky syn po 

příjezdu. 

Metaforou touhy po svobodě může být i závěrečná scéna 

filmu, v níž Valenta hledí skrze zamřížované okno a myslí na své 

děti, které uvidí, až bude propuštěn, zatímco kamera zabírá jarní 

přírodu. 

Podnikatel Václav M. Havel se zmiňuje ve svých pamětech, 

že nejúspěšnějším filmem společnosti Lucernafilm byl přepis díla 

B v N v ' B b. vk II 26 V d b v ' k kl . k' ozeny emcove a ze a. o e navratu e as1c e 

1125 Národní listy, 25. 3. 1941, s. 4 
1126 V. M. Havel: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 64 
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literatuře to bylo přirozené. K tomuto románu vzhlížela česká 

veřejnost s určitou úctou a vždy patřil k největším klenotům české 

národní literatury. Zde, ve venkovském prostředí, kde se snoubila 

moudrost s prostotou, mohli lidé nalézat posilu v nelehkých 

dobách. 

Babička představuje ideální obraz známých postav, situací a 

charakterů podle představ obecného lidu. Film začíná obrazem 

Boženy Němcové, čtením zjejí nejznámější knihy a obrazy české 

krajiny doprovázené velmi působivou smetanovskou hudbou Jiřího 

Fialy, asi jednou z nejlepších ze všech protektorátních filmů. 

František Čáp přistoupil k dílu pietně a s opatrností dílo spíše 

ilustroval, než filmově přepsal. Řemeslně ho zvládl na svou dobu 

téměř dokonale. Podtínání stromu Je zajisté jeden 

z nejpůsobivějších symbolů umírání v českém filmu. Koncepce 

celého filmu spočívá v převyprávění knihy. Dokonce se přidržoval 

záměrně ilustrací Adolfa Kašpara. 1127 Snímek musel diváka oslovit 

z několika důvodů. Božena Němcová byla skutečnou národní 

spisovatelkou, osobností zbožňovanou a nemálo umělců se k ní 

vracelo právě v době okupace. Identifikace s jejím dílem mohla 

v dané době působit jako duchovní posila. Jelikož příběh románu 

všichni Češi znali, stal se vzájemně sdíleným pojítkem. Sama 

hlavní hrdinka románu, babička, je představitelkou hluboké lidové 

moudrosti prosté venkovské ženy, a proto "je přikládán každému 

jejímu slovu neobyčejný význam" 1128
. Přírodní motivy byly velmi 

precizně a citlivě snímány Karlem Deglem a doprovázeny hudbou 

Karla Fialy. A tak se mohl divák kochat půvaby českého venkova, 

kde cítil své národní kořeny. Jestliže ještě před uvedením filmu 

reklamní slogan hlásal: "Jistě nebude jediného českého člověka, 

který by se nešel podívat na film Babička. " 1129 

Samotný herecký projev Terezy Brzkové i Barunky Nataši 

Tánské patrně ve své době na diváky hluboce zapůsobil. Babička 

1117 Brož-Frída, c. d., s. 173 
1128 Klimeš, c. d., s. 64 
1129 tamtéž, s. 64 
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pronáší lidová moudra a přímo tak nabádá diváky k správnému 

uvažování a jednání. "Spát přes den se nemá", "Kdo u mne 

nepřijme chleba a sůl, není hoden, abych mu židli podala", "Jeden 

odejde, druhý přijde, tak to na tom světě chodí", "Je třeba 

pracovat, dokud to jde a zdraví slouží", "Doba je zlá, lidé zpanštěli 

a staré dobré české zvyky jsou lidem pro smích". Symbolicky 

musel návštěvník kina vnímat závěrečný dialog filmu mezi 

babičkou a Barunkou, kdy babička na smrtelném loži prosí svou 

vnučku: "Chtěla jsem tě o něco poprosit: Nezapomeň na zem, ze 

které jsi vyšla. Je to matka nás všech, nezapomeň, co ti babička 

říkávala: pamatuj, že jsi krev mé krve." "Já nikdy nezapomenu, 

babičko," odpoví Barunka. 1130 V kontextu doby se jedná o symbol 

oslavující českou zemi a český národ a zároveň přinášející naději, 

že minulost nebude přes všechny události nikdy zapomenuta. 

Vždyť z Barunky se stane velká česká spisovatelka. Podle Ivana 

Klimeše "mají Barunčina závěrečná slova charakter slavnostní 

' d ' " h "1 131 naro m pnsa y. 

Že toto dílo působilo na společnost velmi sugestivně, 

dosvědčuje i ohlas v tisku nejen na film samotný, ale také na 

společenské události, jež ho doprovázely. 

Bedřich Rádl v Kinorevui píše, že Babička předčí Pohádku 

máje, ač se námět nehodil ke zfilmování, a chválí "nádherné 

exteriérové obrazy" a zachycení "nepřekonatelně krásné 

přírody". 1132 

Quido Kujal v Českém filmovém zpravodaji podotýká, že ,je 

zde mnoho krásy, tklivé poesie, národní citovosti ... hudba 

vyznívá velmi smetanovsky" a že zfilmování "památného pokladu 

' d l ' v' d d " 1133 naro a ... prom ouva pnmo o sr ce . 

Pressa zaznamenává, že "návštěvy překonávají i rekordy 

letošního nejúspěšnějšího filmu To byl český muzikant". II
34 

1130 AMV, 1 O 298, výpověď Františka Čápa. 
1131 Klimeš, c. d., s. 65 
1132 Bedřich Rádi: Zfilmovaná Babička, Kinorevue 7, 1940, č. 17, s. 340 
1133 Quido Kujal: Babička, Český filmový zpravodaj 20, 1940, č. 23, s. 2 
1134 Pressa 12, 22.11. 1940, s. 2 
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Film měl ohlas i v zahraničí, jak o tom svědčí články v 

Čechoslováku: "Na námitky, které se proti zfilmování klasického 

díla Boženy Němcové ozvaly, odpovídá česká veřejnost tím, že 

tento film bude vždycky z nejvyhledávanějších a nejpůsobivějších. 

Že je to propaganda klasického díla české literatury, propaganda 

dokonalá a velmi působivá. I když tato kniha propagandy 

nepotřebuje, třeba se k ní vracet stále a stále jako k bibli dokonalé 

mluvy a jako k dílu křišťálové čistoty." 1135 

Toto dílo, které "bojovalo i libozvučnou krásou českého 

jazyka proti germanizačním snahám okupantů" 1136 mělo ohlas i ve 

společenském dění. V den premiéry se filmoví pracovníci poklonili 

u hrobu Boženy Němcové na Slavíně, konaly se slavnostní 

premiéry v kinech za účasti aktérů a sjezd české a německé šlechty 

v České Skalici. 1137 

Film nemohl být neúspěšný a "reakce českého publika byla 

nevyhnutelně nadšená. Čápova Babička by triumfovala, i kdyby se 

nepovedla, jenže ona se celkem vzato povedla. Režisér šel cestou 

nejmenšího odporu, spokojil se se způsobným vyhotovením a 

seřazením filmových ilustrací, respektujících obecně vžitou 

představu ... ,d 
138 Jeho "dosud nepříliš známý tvůrce se vyšvihl přes 

noc do pozic, které tehdy zaujímali jen režiséři Fričova a Vávrova 

kalibru". 1139 

František Čáp líčí, že měl s prosazením této látky problémy. 

Film byl povolen až na několikátý pokus. Největší boj svedl nad již 

zmíněným posledním dialogem. "Čeští páni sepsali konec nový a 

nadiktovali mi, abych ho natočil. Proti jejich vůli jsem natočil 

konec původní a jejich příkazu nevyhověl. Po zjištění tohoto faktu 

cenzura film zakázala, takže práce musela být odložena a teprve 

německá cenzura po velkých debatách a intervencích pana Miloše 

Havla film povolila. Ovšem zcenzurovali scény jiné, ale konec byl 

1135 Čechoslovák 3, 1940, č. 5, s. 7 
1136 Kučera, c. d., s.32 
1137 Český filmový zpravodaj 20, 1940, č. 22, s. 2-3 
1138 Brdečka, Jiří: Pod tou starou Lucernou, Praha 1992, s. 73 
1139 tamtéž 
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zachován a o to nám šlo. Čeští dozorci jistě pochopili, že Babička 

mluví k nim, aby nezapomněli a nezradili." 1140 

Čáp tvrdí, že si záměrně vybíral náměty s národní tematikou, 

které jemu a celému Lucernafilmu vždy v úředním styku přinášely 

velké nepříjemnosti a nesnáze, dokonce i ze strany české". 1141 

Podle něj bylo "bylo mnohem jednodušší národu nic neříkající 

veselohry nebo dramata národnostně se ničeho nedotýkající," při 

kterých "jsme já ani Lucernafilm žádných zvláštních potíží 

neměli." 1142 

Podle Klostermannových jihočeských vypravování vznikl 

film Mlhy na blatech (Fr. Čáp, 1943). I zde jednu z hlavních rolí 

ztvárnila Terezie Brzková, vedle Jaroslava Vojty jeden ze symbolů 

českého herectví. Mlhy na blatech jsou ryze vesnický film, 

v podstatě bez děje, natočený jen pro život na jihočeské vesnici 

sám, což tu v takové míře dříve nebylo. Staročeský venkov je 

zaplněn těžce pracujícími poctivými sedláky, kteří mají na svém 

stole k jídlu chléb a sůl, a rovnostářskými pytláky. "Pánbůh dal 

rybu všem lidem, nejen knížeti," obhajuje právo krást šlechtě ryby 

jeden z nich. 

Hlavní hrdinové se jmenují příznačně - Václav a Vojtěch. 

Druhý z nich je mladý, prostý, velice hrubý, ale pracovitý a pro 

diváky patrně sympatický hrdina, žádná bačkora z města. Prostě 

ryzí chlap z ryzího venkova, kde se při senoseči zpívají radostné 

písně. "Jedině Kubu nezkazili, ten mi zůstal na statku," říká jeden 

místní sedlák o svých synech. Jiný sedlák odmítá uplácet, aby byl 

jeho nevinně zavřený syn propuštěn, protože "nevina se musí 

prokázat pravdou, to ať zůstane ve vězení tak dlouho, dokud se 

nevina neprokáže". Spravedlnosti je nakonec učiněno za dost, 

protože i úředníci jsou spravedliví. 

1140 
AMV, I O 298, výpověd' Františka Čápa z června 1945. V této souvislosti 

hovořil Čáp o tom, že prezident Beneš, který film viděl až po osvobození, 
nechtěl uvěřit, že byl cenzurou vůbec povolen. 
1141 tamtéž 
1142 tamtéž 
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Kromě domnělé poctivosti českých venkovanů se zde objeví 

i náznak antisemitismu. "Já musel včera Židovi do Budějic prodat 

toho valacha. Dvě sta pětaosmdesát jsem dostal," říká jeden sedlák. 

"Dvě sta pětaosmdesát? Vždyť to byl valach jak stodola," naráží 

na druhý sedlák na to, že byl jeho soused Židem ošizen. 

Muzikantská Liduška (Martin Frič, 1940) je drama podle 

povídky Vítězslava Hálka s Jiřinou Štěpničkovou v hlavní roli. 

"Režisér Frič natáčí klenot naší národní literatury," hlásaly 

Filmové zajímavosti v roce 1940. 1143 Úspěch byl tedy zaručen, ač 

se jednalo jen o nepříliš povedené zachycení veselého vesnického 

života, rázovitých postaviček, z nichž nikdo nechce dělat rychtáře 

a pořád muzicírují, zpívají Lásko, bože, lásko!a řádí v 

masopustním reji. Frič zde zobrazil řadu ukázek vesnického 

folkloru, v chalupách české selky nabízejí chléb se solí a muži 

naplňují rčení Co Čech, to muzikant. "My pro muziku žijeme, 

muzikantskou čest si nekoupíte za peníze," prohlašuje jeden z nich. 

Kromě života na vsi a muzicírování se zde objevuje také 

karikatura úplatného rakouského vojáka v podání Ference 

Futuristy. V tomto jediném případě bylo možné armádu parodovat, 

protože rakouská císařská armáda byla pro nacistickou propagandu 

na rozdíl od armády pruské ztělesněním zastaralosti, zbabělosti a 

úplatnosti. V souvislosti s armádou se zde objevuje i zajímavý 

moment, když je hlavní hrdina Toník zklamán, že ho neodvedli na 

vojnu, protože "být odveden je radost", praví se ve filmu. Přes 

pochybnou kvalitu se za tento skutečně lidový a český film ceny 

jen hrnuly, kromě řady dalších ocenění získali Národní cenu 

Martin Frič i Jiřina Štěpničková. 

Významné postavení mezi národními motivy zaujímala 

hudba, která českou kulturu proslavila ve světě nejvíce. Postavy 

slavných českých muzikantů, skutečných či smyšlených, se 

objevují ve filmech To byl český muzikant (V. Slavínský, 1940), 

1143 Filmové zajímavosti 5, č. 51, 1940, s. I 
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Za tichých nocí (G. Hašler, 1940), Gabriela (M. Krňavský, 1941) a 

Píseň lásky (V. Binovec, 1940). Hudba českých velikánů zazní v 

mnoha filmech, často jako doprovod dalšího národního motivu či 

záběrů české krajiny. 1144 V několika filmech je součástí děje 

návštěva opery či koncertu, kde je na programu vždy dílo Bedřicha 

Smetany. 
1145 

Hudebníci se objevují téměř ve všech filmech, 

v některých jsou dokonce hlavními hrdiny příběhu, případně 

alespoň hlavní postavy velmi dobře ovládají hru na některý 

hudební nástroj, například ve filmech Preludium (Fr. Čáp, 1941 ), 

Jiný vzduch (M. Frič, 1939) nebo Jarní píseň (R. Hrušínský, 1944). 

O tom, jaký význam měla pro obyvatele protektorátu 

hudba, píše divadelní režisér Bohuš Stejskal v knize Pramen živé 

vody: "Sám pro sebe jsem čerpal sílu ze statečnosti své ženy a 

potom z hudby. Divadlům a jakýmkoliv veřejným podnikům jsem 

se vyhýbal, kromě koncertů České filharmonie, pokud hrála 

původní hudbu, a kromě Smetanových a Janáčkových oper v 

Národním divadle, když se smělo ještě hrát." 1146 

Spolu s filmem To byl český muzikant byla 

nejvýznamnějším snímkem této kategorie Vávrova Humoreska, o 

níž sám režisér napsal: "Humoreska byla "apoteózou umění". To 

téma se naprosto vymykalo komerčnímu horizontu českého 

filmu."
1147 Bedřich Rádi pochválil Vávru za vynikající režii a film 

charakterizoval jako "příběh několika lidí, v jejichž prsou bijí 

česká srdce, inspirovaný a zcela prostoupený hudbou nejčeštějších 

hudebních komponistů a rozvíjející se v nejkrásnějších českých 

moravských krajích. Již proto je Humoreska dílem, které nás může 

znamenitě representovati v cizině a které má větší propagační 

1144 Např. Humoreska, Tulák Macoun, Barbora Hlavsová, Pantáta Bezoušek, atd. 
1145 

Klimeš, Ivan: Národně obranné tendence v hraném filmu za protektorátu, in: 
Iluminace I, 1989, č. I , s. 68-69. Mimo jiné si všímá toho, že ve filmu Pantáta 
Bezoušek navštíví Národní divadlo, kde se hraje Prodaná nevěsta místo 
Strakonického dudáka, jak tomu bylo v Raisově románové předloze. Ve filmu 
Jiný vzduch zazní část Mé vlasti. 
1146 

Štorch-Marien, Otakar: Tma a co bylo potom, Praha 1993, s. 324n. Úryvek z 
knihy Bohuše Stejskala Pramen živé vody. 
1147 

Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 98 
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hodnoty než kterýkoli tendenční propagační snímek: v nádherných 

a nezapomenutelných obrazech zachytil Vávra krásy české a 

moravské krajiny, ukázal Prahu v krásných záběrech v jejích 

starých i nových částech, ukázal v plném lesku divadlo, které 

postavil národ sobě v dobách nejtěžších, dovedl obratně vsunout 

do děje monumentální stavby svatovítského dómu, Karlův most s 

jeho proslulým panoramatem. Nezaujatý cizinec by musil rozšířit 

oči v úžasu před tolikerou netušenou krásou." 1148 Jak vidno, 

recenzenti dělali film nejednou češtější, než ve skutečnosti byl. 

Humoreska vznikla "na motivy světoznámé Humoresky Ant. 

Dvořáka", jak se praví se v titulcích. Hlavní hrdina se stane 

společenským outsiderem, když dá muzice přednost před školou. 

Jeho smutný osud Je v kontrastu s několikrát zahranou 

Humoreskou a s veselím tancovaček, na nichž se během filmu 

octneme hned několikrát, na vsi se za přítomnosti bodrého 

venkovana hraného Jaroslavem Vojtou tancuje v krojích. Podobně 

libé pocity měly u diváků vzbuzovat i záběry Hradu, Karlova 

mostu, Malé Strany, Nového Světa a Svatého Víta, okolo něhož se 

hrdina filmu prochází se svým synem, a když ho donutí přísahat 

uvnitř chrámu, publikum si může prohlédnout i interiér. Přestože 

se milenecká dvojice nakonec rozhodne nejít na operu, na níž má 

lístky, divák části Smetanovy Hubičky uvidí (tentokrát ne 

bezúčelně) a s ním si může prohlédnout i strop Národního divadla. 

Přes zdůrazňování národních motivů pojal Otakar Vávra režii 

moderně a většinou nepoužívá národní motivy bez účelu. 

Působivou metaforou ničení české kultury je scéna, v níž 

hudebníkova matka rozhořčená synovým neúspěchem u maturity 

pálí v plamenech noty se jménem Antonína Dvořáka. Film je ale 

jako jeden z mála explicitně datován do dvacátých let dvacátého 

století. 

Hlavní hrdinové pracují v advokátní kanceláři a její majitel je 

vylíčen trochu jako zloděj, což není v protektorátním filmu 

1148 Bedřich Rád!: Humoreska, Kinorevue 1939/40, I. pololetí, roč. VI, s. 14 
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ojedinělý jev. "Já dělám za dva, solicitátora i písaře," upozorňuje 

ho jeho zaměstnanec. I potřeba poctivé práce je divákovi v závěru 

filmu připomenuta. "1 když mi osud zhroutil všechny ideály, mám 

hrozně rád život. Jdu pracovat. V práci se nejlépe zapomene," říká 

syn hlavního hrdiny. 

Jediný životopisný film z období protektorátu natočil režisér 

Vladimír Slavínský. Jeho snímek To byl český muzikant vypráví o 

osudech kolínského kapelníka Františka Kmocha, jenž miluje 

hudbu jako nic jiného. Upřednostní ji i před láskou a svým 

povoláním. Stane se kapelníkem sokolské hudby v Kolíně, 

koncertuje po světě a šíří slávu české hudby. 

Už v titulcích se praví, že Kmoch je "kolínský kapelník, 

v jehož rukách rozkvetla hudba nejkrásnějšími květy". Film začíná 

poučným rozhlasovým přenosem z koncertu dvou kapel hrajících 

kmochovy lidovky. Reportér přečte, jak důležitý Kmoch pro český 

národ byl, a poté se znovu hrají jeho skladby a lidé se doma u 

rozhlasových přijímačů radují, tancují a zapomínají na všední 

starosti. "Jeho hudba, ta pravá česká muzika, probouzela v lidu 

lásku k rodné hroudě a k české písničce," končí reportáž stanice 

Praha. 

Film je plný radosti, hudby, zpěvu a tancovaček. Kmoch 

kvůli muzice zanedbává zaměstnání i dívku, nakonec opustí školu i 

děvče a vrhne se na skládání a dirigování. Mladý skladatel je pop 

star své doby, obdivují ho místní děvčata, která milují jeho hudbu. 

"Mé celé srdce patří české písničce. Mě stačí, když mohu 

odhalovat prostou lásku české lidové písně." Snímek To byl český 

muzikant je dokonalým příkladem toho, že i ty nejnaivnější filmy 

s výkony na hranici amatérského herectví měly obrovský ohlas, jen 

když byly dostatečně české. Zazní zde celkem patnáct známých 

lidových písní. Například Na stříbropěnném Labi, Andulko 

šafářova, Pozdrav vlasti, Kolíne, Kolíne, Muziky, Muziky. 
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František Kmoch založí hudební školu, v níž chce vychovávat 

mladé české talenty. "Snad mi jednou udělají radost, až se jednou 

jako čeští muzikanti rozjedou do světa s českou písničkou." 

Skladatel má štěstí, protože ho uvědomělí rodiče v jeho úsilí 

podporují. "Naděje jsou, maminko, to nejkrásnější, co člověk má. 

Kdyby ztratil naděje v lepší budoucnost, nestál by ten život ani za 

fajfku tabáku," říká naléhavě a ve své době mimořádně aktuálně 

Kmochův otec v podání mistra proslovů do kamery Jaroslava 

Vojty. Podobných apelů se ve filmu objeví celá řada. Když se má 

hrát píseň s titulem "Pozdrav vlasti", tak se před uvedením veřejně 

přečte i její buditelský název. V Brně přijdou na Kmochův koncert 

diváci v lidových krojích. "Krásného uznání dostalo se Kmochovi 

nejen od prof. Leoše Janáčka, nýbrž i od předních mužů českého 

národa, a to při koncertě jeho kapely v Měšťanské Besedě 

v Praze," objeví se poučný titulek pro diváky. Vrcholem ocenění 

od předních Čechů je scéna, v níž Kmoch obdrží taktovku, u níž je 

cedulka: "Františku Kmochovi za zásluhy o českou písničku Fr. 

Palacký a Lad. Rieger." Filmový historik Ivan Klimeš vidí 

v Palackém a přeneseně i tomto gestu symbol odporu proti 

pangermánské myšlence. 1149 Každopádně je to významná postava 

českých dějin, která Kmocha svou autoritou zaštiťuje. Na to 

Kmoch třímaje taktovku od dvou velikánů národa prohlásí: "Chci 

pro českou písničku a pro českou muziku dobývat svět!" 

"0 dvacet let později vydal se Kmoch do světa, aby ho 

dobýval pro českou píseň," píše se v titulku. Kmoch slaví ve filmu 

úspěchy pouze ve Vídni a Budapešti. O jeho slavné americké cestě 

není samozřejmě ani zmínky. V každém případě se domů do 

Kolína vrací jako slavný muž. "Pane Kmoch, uvidíte, že Kmochovi 

jednou postaví pomník," říká chlapec Kmochovu otci. "Už jej 

postavili, Vašíčku. Náš lid jej postavil ve svých srdcích a to je 

pomník nejkrásnější," odvětí Jaroslav Vojta. Pohled na bustu na 

kolínském ostrově film uzavírá. 

1149 
Klimeš, c. d., s. 61 

379 



Za velký úspěch může film vděčit svému životopisnému 

žánru, české písni jako hlavnímu motivu a samozřejmě jejímu 

úspěšnému šíření za hranice. Ve zprávě gestapa se konstatuje, že 

"oslava české písničky ... zde měla výslovně manifestační ráz". 1150 

Obecenstvo nedojímal jen ryze český ráz kmochových 

skladeb, ale i příkladně idylický příběh ze starých časů. Během 

šestnácti týdnů pražského premiérového promítání docházelo k 

národnostním demonstracím diváků. Na Filmových žních ve Zlíně 

získal cenu České obce sokolské a v říjnu 1940 mu Filmový kurýr 

udělil medaili za nejúspěšnější český film. U německých 

okupačních úřadů se však s velkým pochopením nesetkal. Zákaz 

promítání filmu v Brně přišel tři dny po premiéře, protože 

"vyvolával přes všechny výzvy manifestační projevy českých 

návštěvníků" 1151 a předznamenal zákaz vydaný v roce 1944, platný 

pro celé území protektorátu. 

O úspěchu filmu byla informována i londýnská exilová 

vláda: "Brno - Film o Kmochovi To byl český muzikant ... měl 

velkolepý úspěch, a docílil 22 kopií, což je v českém filmu 

doposud rekord a film se stal tichou manifestací českého lidu, kde 

byl promítán. Ve 4 pražských biografech byl promítán po plné tři 

měsíce při vyprodaných domech. V Brně byl zakázán po 3 dnech, 

poněvadž projevy českého obyvatelstva vzdor k prosbám 

pořadatelů, nabyly takového manifestačního způsobu, že německé 

vedení Brna přinutilo zákazem filmu těmto projevům 

zabrániti." 1152 

Zřetelné obranné tendence přičítají snímku i mnozí filmoví 

historici. Hodnotí ho jako "neobyčejně zdařilý film Vladimíra 

1150 Springer, František: Důvěrná zpráva gestapa o kulturním úsilí v roce 1940, 
Svobodný zítřek, 17. I. 1946, s. 8 
1151 Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu, Praha 1996 , s. 205 

1152 VHA, 37-91-3, s. 146, zpráva z 13. 4. 1940 
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Slavínského, mající v prvním roce německé okupace nepopiratelný 

o '1 ' ' " 1153 nac10na m vyznam . 

Kmoch totiž "svými pochody a písněmi probouzel 

vlastenecké cítění českého lidu v rakousko-uherské monarchii ... 

byl ve městě i na venkově chápán přímo manifestačně jako protest 
o o o y "1154 proti germamzacr zeme. 

Dobová kritika psala o filmu skoro bez výhrad kladně. 

Dokonce i jako o dárku "českému srdci nejbližší", jímž byla tato 

"obrazová historie života lidového českého muzikanta". 1155 Často 

se recenzenti zabývají i postavou Františka Kmocha, jehož jméno 

nabývá významu možná až buditelského. "Tehdy vyvstal prostý 

hudebník František Kmoch, který hudbou krkolomě nehledanou, 

ale prostou, uměl promluvit k duši lidu .... Není divu, že život 

tohoto jednoduchého muže, který se uměl zmocnit zlatého klíče k 

srdci svých krajanů, zaujal režiséra Vladimíra Slavínského, jenž 

vládne ve filmu smyslem podobným.'" 156 

Film byl "dojímavě nadšenou oslavou úspěšných snah 

poctivého českého člověka," a režisér dal "své práci výraz jasné 

srozumitelnosti a tím film zpřístupnil nejširšímu obecenstvu.'" 157 

Zajímavě hodnotí film Jiří Brdečka: "Muzikant byl jakýmsi 

protějškem Čápovy Babičky, které sice nemohl konkurovat 

popularitou hlavní postavy, zato však apeloval ještě 

demonstrativněji na vlastenecké cítění českého obecenstva. 

Naverboval si k tomu zdatného pomocníka: tu naši světoznámou 

dechovku .... " 1158 Komerční režisér dosáhl úspěch nejen u diváků. 

"Kritika za něj poklepala Slavínskému lichotivě na rameno. A proč 

ne? Díky okupaci my Češi jsme k sobě byli velice uznalí, režisér se 

1153 Bartošková - Frída - Kolár: Československý zvukový film 1930-1945, !.díl, 
Praha 1965, s. 236 
1154 Brož-Frída, c. d., s. 176 

1155 Filmový kurýr, 22. 12. 1939, č. 51, s. 9 
1156 tamtéž 
1157 bz: Recenze filmu To byl český muzikant, Filmový kurýr, 16. 2. 1940, č. 7, 
s. 2 
1158 Brdečka, c. d., s. 115 

381 



tu evidentně vypjal k vrcholným výkonům své rázovité kariéry, ale 

- ale svůj stín stejně nemohl překročit." 1159 

Podle Brdečky přesto "obě slavná díla Vladimíra Slavínského 

(tím druhým myslel film Advokát chudých - pozn. aut.) působila 

přece jen prostoduše." 116° Film si vyžadoval mnohem větších 

nákladů, než se mu dostalo. Trumfy Kmochovy kapely v sálech 

evropských metropolí vyznívaly komicky, protože se opakovala 

stále táž filmová stavba a přispíval k tomu i nečetný kompars. "Ale 

obecenstvo hledící tehdy na plátno brýlemi okupačního 

sentimentu, stejně tam vidělo jen tu nejluznější podívanou, pročež 

mu nějaké produkční nedostatky nemohly pokazit iluzi, kterou v 

něm roznítil." 1161 

Vladimír Slavínský řekl, že si dávno přál vytvořit film, 

"který by byl nabit krásnými českými písničkami." 1162 Kdyby 

Kmoch "žil v Praze nebo ve Vídni (Wien), mohl se stát stejně 

králem pochodů, jako se stal Strauss králem valčíků. Všichni se již 

těšíme na shledání s kolínskými rodáky, jsouce zvědavi na jejich 

úsudek, neboť většina z nich Kmocha znala, a ti nám podle pravdy 

řeknou, je-li obraz na stříbrné desce vzkříšením zapomenutého, 

zneuznaného a malomyslností poměrů při každém rozletu k zemi 

sráženého českého muzikanta." 1163 

Jak vypadala slavnostní premiéra v malém městě za okupace, 

popisují celostátní a lokální tiskoviny i místní kronikář, takže si lze 

udělat poměrně plastický obrázek. 

Slavnostní uvedení filmu se v Kolíně uskutečnilo 13. února 

1940. Film byl vyroben společností Elekta v hostivařských 

ateliérech, ale natáčelo se i na kolínském nádraží. Filmový kurýr o 

události v článku Kolín ve znamení Kmocha napsal: "V úterý byl v 

1159 tamtéž 
1160 tamtéž 
1161 Brdečka, c. d., s. 116 

1162 
Otakar Hanuš: Muzikant zvedá taktovku ... , Filmový kurýr, 2. 2. 1940, č. 5, 

s. 6 
1163 tamtéž 
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kolínském kinu "Zálabí" slavnostně uveden Blekta-film "To byl 

český muzikant", jehož ústřední postavou je nezapomenutelný 

propagátor českých lidových písní, Kolíňan František Kmoch. 

Premiéra filmu byla očekávána s velkým zájmem, jakému se 

netěšil dosud žádný film v Kolíně. Sotva se objevil za výkladem 

barevný plakát a několik ukázek z filmu, shlukl se tu velký zástup 

mladých i starých, kteří mezi sebou živě rokovali o Kmochovi .... 

Kmochův odchod není tak vzdálen a proto v Kolíně a okolí jsou 

stovky těch, kteří ho znali blíže."1164 

Kolínský kronikář zaznamenal událost zevrubně: "Dnes byl 

pro Kolín svátek.Přijelo autobusy přes 50 filmových umělců - rež. 

Slavínský, O. Korbelář, J. Vojta, J. Ebertová, F. Foltová, Fr. Paul, 

J. Dohnal, kteří hráli hlavní role ve filmu ze života kapelníka Fr. 

Kmocha "To byl český muzikant" ... Byli uvítáni v Zámecké 

restauraci, kam se dostavily také obě dcery zesnulého Kmocha. Za 

město Kolín starosta Pelzlbauer, radní L. Nedvěd, Dr. Bohdan a L. 

Kamarýt, za museum Machara a Legera insp. R. Marek a prof. 

Schneider, celá Kmochova kapela s A.Vlasákem v čele. Přítomné 

uvítal starosta a zdůraznil, že činnost Kmochova může nám býti 

vzorem národním. Zdravici umělcům pronesl nejstarší z hudebníků 

Pospíšil. Tajemník Zem. svazu kinomajitelů poděkoval jménem 

zúčastněných umělců za milé přijetí. Vlasákova hudba zahrála 

národní hymnu. Nato navštívili výstavku Kmochovu v museu 

Machara a Legera. Odtud odjeli na hřbitov vzdáti posmrtnou poctu 

u Kmochova hrobu. Večer se zúčastnili premiéry filmu To byl 

český muzikant v bio Zálabí. Zde je přivítal správce Kaiser vřelým 

proslovem. Prostorný biograf byl přímo přeplněn vybraným 

publikem a film se neobyčejně líbil. Tvůrcem filmu jest Saša 

Razov, bývalý herec, v létě zde sbíral materiál i vČ. Pečkách. Film 

ovšem v mnoha pasážích neodpovídá pravdě, ale svůj úkol plně 

vystihuje." 1165 

1164 -e-: Kolín ve znamení Kmocha, Filmový kurýr, 16.2.1940, č.7, s.1 
1165 Straka, František: Obecní kronika 1935-1940, SOkA Kolín, rukopis, nesign. 
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Místní týdeník zaznamenává, že "film sám o sobě jest 

směsicí Kmochových písní, které každého Kolíňáka umějí 

rozehřáti, že jiný nedovede promluviti tak českou hudbou v duši 

diváků. Jsme hrdi na našeho Kmocha, když teprve nyní dovedeme 

pochopiti tu pravou naši muziku. Jest jisté, že každý návštěvník 

tohoto filmu bude nadšen bezvadným předvedením úlohy O. 

Korbeláře a všech účinkujících. Po ukončení představení se 

rozbouřilo obecenstvo spontánním potleskem, který patřil 

přítomným umělcům a zároveň jako projev spokojenosti ze 

shlédnutí tak krásného filmu. Film se hraje denně o 1/2 6.hod a o 

8.hodině večer, v neděli v 3/4 3, v 5 a v 8 hodin večer. 

Upozorňujeme na předprodej zejména venkovské návštěvníky, aby 

nedošlo k návalům u pokladny. Film se hraje až do čtvrtka (včetně) 

22. února 1940."1166 

Ukončení promítání bylo několikrát pro velký zájem diváků 

posunováno, posledním dnem se nakonec stal 7. březen. Film 

navštěvovali nejen občané z Kolína, ale i lidé z okolí, jak 

zaznamenal i kronikář František Straka: "Na Zálabském náměstí 

stálo plno venkovských kočárů, a jiných v kůlnách zastrkaných 

vozidel. To venkovští návštěvníci přijeli, aby shlédli film To byl 

český muzikant. Bio Zálabí jest denně vyprodané." 1167 

K zmíněným nepřesnostem ve filmu se vyjádřila i Kmochova 

dcera Anna: "Chtěla bych ještě prozradit, že ač otcova duše hýřila 

tanečními melodiemi, sám tanečníkem nebyl. Po této stránce 

filmové a divadelní zpracování jeho života nebyla pravdivá. Abych 

si nepokazila vzpomínky na otce, nechtěla jsem navštívit ani film 

ani divadelní představení. Film "To byl český muzikant" jsem však 

náhodou později viděla. Tatínek netančil nikdy, snad proto, že 

vyrostl z tvrdých poměrů a byl velmi vážné povahy .... Omyl je 

také, uvádí-li se, že studoval v Kutné Hoře. Naopak otec studoval 

1166 Naše pravda- týdeník Kolínský, 16.2.1940, č.7, SokA Kolín, sign. 2AF 32 
1167 Straka, František: Obecní kronika 1935-1940, SOkA Kolín, rukopis, nesign. 
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nejdříve na gymnáziu v Kolíně a pak v letech 1868 a 1869 na 

učitelském ústavě v Praze." 1168 

Jak již bylo zmíněno doprovodnou akcí byla výstava s 

názvem Kmoch a jeho hudba, jíž pořádalo Muzeum Legera a 

Machara společně s městskou hudbou. Otevřena byla od 13. února 

do 13. května, většinou i o nedělích a svátcích. Výstavu navštívilo 

1087 lidí, z nichž bylo 291 mimokolínských. Tisícím 

návštěvníkem se stal Josef Kos z Kolína, kterému ředitelství 

Elektafilmu věnovalo album se čtyřiceti fotografiemi za snímku 

"To byl český muzikant". 1169 

Další doprovodnou akcí byla hra "Kolíne, Kolíne ... ", o níž 

napsaly noviny Naše pravda 19. července roku 1940: "Oslavná 

představení našeho slavného krajana kapelníka a skladatele Fr. 

Kmocha byla prozatím ukončena osmým představením národní 

zpěvohry Kolíne, Kolíne... Veřejnost plně pochopila snahu 

ochotnického spolku Tyl, který pečlivým provedením a 

Kmochovou hudbou učinil vše pro zdar představení. všech osm 

představení bylo vyprodáno a návštěvníci, z nichž někteří přišli i 

dvakrát, odcházeli nadšeni a dojati .... Z venkova byla uspořádána 

v d h d o 1 o o o d o "1170 ra a roma nyc 1 vyprav a zaJez u ... 

Ředitel Elekta-filmu Alois Fiala, pocházející z Kolína, 

v rozhovoru pro Filmový kurýr řekl: "Prodělal jsem slušnou řádku 

premiér. .. , ale kolínské uvedení Slavínského filmu To byl český 

muzikant patří k nejkrásnějším." 1171 Zajímavé je, že považoval 

Kmocha za "zjev spíše tragický než operetní". 1172 

Závěrem uveďme ještě jedno hodnocení dobové kritiky: "at' 

už jakkoli byl nebo bude posuzován, jedno zůstává nepochybné ... 

1168 
Hudba na Kolínsku, in: Kolínsko, Kolín 1958, s. ll, inv.č. 5656, sign. R 16 

1169 
Naše pravda- týdeník Kolínský, 13.5. 1940, č.l9, SokA Kolín, sign. 2AF 32 

1170 
SOkA Kolín, fond č. V/1, Spolek divadelních ochotníků Tyl: I. Knihy 

správní, zápisy ze schůzí, inv. č. l-5 
1171 

Otakar Hanuš: Kolíne, Kolíne ... , Filmový kurýr, 23.2.1940, č.8, s.3 
1172 tamtéž 
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jeho výsledek a smysl jsou jasné a mimo diskusi. Film, který 

vkusně a nenásilně použil písně a hudby jako prostředku 

výchovného a nabádavého, si zaslouží pochvaly a pozornosti celé 
v' v o o "1173 nas1 vereJnosti. 

Jeden z filmů, v nichž se stále hraje a zpívá, se jmenuje Za 

tichých nocí (G. Hašler, 1941) Mladá milovnice hudby obdivuje za 

doprovodu chudého hudebního skladatele krásy Prahy. Zazní zde 

celá Hašlerova píseň "Po starých zámeckých schodech" a diváci si 

prohlédnou Petřín a Malou Stranu. Hrdinové se pohybují ve vyšší 

společnosti, na banketech, na dostizích a na klavír zde hrají snad 

všichni a milostná vzplanutí vznikají výhradně u klavíru. 

"Mnoho lidí jezdí stále ještě do Ameriky za úspěchem," 

prohlásí mladý hudebník, jehož osud je inspirován životem 

Rudolfa Frimla, a odjede za moře. Za tichých nocí je jediný 

protektorátní film, kde diváci mohou vidět záběry nepřátelské 

země. 1174 Část děje se odehrává v Chcicagu, můžeme vidět 

mrakodrapy, americké automobily, v restauracích hraje dixieland a 

na stěnách jsou nápisy angličtině. Příběh je datován do let 1912 až 

1932. Z mladého hudebníka se stane slavný skladatel Ben Collman 

a píší o něm americké a samozřejmě i německé noviny. Když se 

vrátí do Prahy, všude se objeví plakáty zvoucí na jeho koncert 

v Lucerně (námět filmu napsal majitel Lucernafilmu Miloš Havel). 

Poté několik minut Lucernou zaznějí Frimlovy jazzové skladby. 

Dirigent toužil po své milé celých dvacet let, kdy byl v Americe, 

ale po příjezdu zvítězí zodpovědnost pro rodinu a své lásky se zdá, 

protože ona už má dceru s jiným mužem. 

Film Za tichých nocí je patrně nejkosmopolitnější protektorátní 

film a je zajímavé, že byl cenzurou v této podobě schválen. 

Z hudebního prostředí je i snímek Gabriela (M. J. Kravský, 

1941 ). Mezi novomanžele vstoupí slavný dirigent, a ač je hlavní 

1173 Pestrý týden, roč. 15, 2.3.1940, č. 9, s.3 
1174 Film měl premiéru 17. ledna 1941 a poté se promítal ještě řadu týdnů. 
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hrdina pouze úředník, spekuluje neúspěšně na burze, podvádí svou 

ženu a nehraje na žádný nástroj, rodina je ale nakonec zachráněna. 

Lidé se tu baví výhradně o penězích nebo o hudbě, tak jako v řadě 

dalších snímků. Na konci se zúčastní koncertu České filharmonie 

v Obecním domě. 

Martin Frič zrežíroval roku 1939 podle dramatu M. A. 

Šimáčka film o "morálním úpadku měšťanstva" 1175 Jiný vzduch, 

ve kterém lze vysledovat náznak vzdoru proti okupantům. Frič zde 

použil část Smetanovy Mé vlasti v podání České filharmonie, aby 

"aspoň touto symbolickou formou bojoval proti depresivní 

atmosféře prvních dnů okupace" 1176
. Bedřich Rádi píše, že "dlouho 

po konci zůstávali lidé v kinech na svých místech, potleskem 

dávajíce průchod svému uchvácení nad geniálním dirigentským 

výkonem mladého Kubelíka a nad krásnou filmovou montáží toku 

Vltavy do děje" 1177 . Jiný vzduch byl příkladnou ukázkou, ,jak by 

mohl úspěšně těžiti český film ze slavných statků své kultury". 1178 

Již v titulcích je uvedeno, že zahraje "80 členný orchestr České 

filharmonie řízený mistrem Rafaelem Kubelíkem". Na Mou vlast 

tu odkazují lístky, plakát i koncert, kdy se prolínají záběry řeky, 

dětí, venkova a dirigujícího mistra. Při tom všem dochází 

k odhalení hlavního lumpa filmu. Mohutný hudební závěr tak 

působí jako strhující dvanáctiminutová(!) katarze. 

Všichni hrdinové žijí v uměleckém světě, dcera studuje 

konzervatoř, kde jsou ukázáni mladí hudebníci, recitace Máchova 

Máje a ředitel, který prohlásí: "Vychováváme tu mladé lidi jako 

nositele kultury." Otec je chudnoucí malíř, který je nucen malovat 

reklamu. "Kdopak dnes kupuje obrazy, že jo." A ubíjí svůj talent. 

Umělecký svět má ale kompenzaci ve stavbě dálnice, kde pracuje 

další člen rodiny. Objeví se zde stroje a obligátní polonazí dělníci 

pracující spořádaně a v jednotném rytmu za znění oslavné hudby. 

1175 Kučera, c. d., s. 31 
1176 Kučera, c. d., s. 31 
1177 Dr. B. R.: Dva nové české filmy, Kinorevue 6, 1939, č. 52, s. 366 
1178 tamtéž 
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Odkazy na českou zemi najdeme v několika filmech, 

například v Tuláku Macounovi nebo v Babičce, o kterých se 

zmíníme později. Řada děl oslavuje obrazem krásy české krajiny a 

splňuje tak požadavek kritiky, že "kameraman musí hledat a 

vyjádřit nejen krásu, ale typicky českou krásu", a krajinu, "sejmout 

tak, aby z ní dostal onu českost". 1179 Příkladným "oslavným" 

filmem české krajiny je Ohnivé léto (Fr. Čáp, 1939). Symbolem 

české země bylo přirozeně jeho hlavní město, proto filmoví tvůrci 

často využívali záběrů pražských pamětihodností. Téma 

venkovana uchváceného krásou Prahy můžeme nalézt ve filmech 

Jan Cimbura (Fr. Čáp, 1941 ) a Pantáta Bezoušek (J. Slavíček, 

1941). 

O svém filmu Jan Cimbura řekl František Čáp: "Pro tuto 

látku JSem se rozhodl v době, kdy českému lidu byla 

vyvlastňována půda a celé vesmce a kraje byly 

vystěhovávány." 
1180 

Chtěl podle svých slov "zdůraznit 

nedělitelnost půdy, pracovitost a hrdost českého selského rodu, 

ukázat krásnou českou krajinu, a lásku lidu k ní, stavební krásu 

české vesnice, krojů, lidových písní a lásku k hroudě ... " 1181 

Podobně se vyjádřil i o snímku Mlhy na blatech: "Dalo 

mnoho práce, nežli mohl býti být zrušen prozatímní nucený název 

a film směl nésti jméno románové předlohy. Hlavním rysem filmu 

je snaha o vrácení všech práv, která vzala českým sedlákům 

cizácká šlechta." 1182 

Několik scén ze svých filmů připomněl i Ladislav Brom. 

V Tuláku Macounovi se jednalo například o návrat Macouna do 

vlasti s hudebním motivem Bývali Čechové a Čechy krásné, Čechy 

mé a nezkrácený konec s monologem "Svobodu tuláků, dej nám, o 

Pane". Ve filmu Poslední Podskalák měla na diváky velice působit 

věta "Ven z našeho domu!" a ve filmu Otec Kondelík a ženich 

1179 Brousil, A. M. : Film a národnost, Praha 1940, s. 16 
1180 AMV, 10 298 
1181 AMV, 10 298 
1182 tamtéž 
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Vejvara měl Brom problémy s gestapem kvůli záběrům cvičení 

sokolů. 1183 

Ve filmu Pohádka máje symbolizovala scéna probouzející se 

přírody skutečnost, že člověk nemusí ztrácet naději, neboť po 

každé tuhé zimě přichází vždy znovu jaro. Tato analogie s 

přírodními cykly zde nebyla jen samoúčelnou okrasou, jinak by 

film nikdy nemohl zapůsobit takovou silou. 1184 Pohádka máje měla 

zobrazovat národní charakter všech postav filmu, navíc podpořený 

typickými středočeskými exteriéry. V příběhu lásky vysokoškoláka 

Ríši a Helenky byla podle Jaromíra Kučery po zavření českých 

vysokých škol spatřována zvláštní aktuálnost. 1185 Režisér Elmar 

Klos se v pamětech zmiňuje o tom, že Babička, Muzikantská 

Lidu.~ka, Pantáta Bezoušek vyvolávaly obrovskou citovou reakci 

v hledišti". 1186 

Patrně prvním protektorátním filmem, ve kterém se cíleně 

projevily české nacionální motivy, byl Tulák Macoun režiséra 

Ladislava Broma, mající premiéru 1. září 1939. 1187 

"Drama Tulák Macoun bylo natočeno v roce 1939, v době 

okupace. Patří k několika málo českým filmům z oněch časů, které 

nepostrádají určitých kladů. Dnes nás nezaujme smířlivecké 

vyústění příběhu člověka drceného kapitalistickou společností, ale 

i po třinácti letech k nám film mluví blízkou řečí tam, kde vypráví 

o krásách naší země a o lásce k vlasti," píše se na úvod filmu 

v poúnorovém titulku. Námět přitom nebyl v žádném případě 

vypracován pod dojmem okupace. Jeho autor Otta Minařík se 

přihlásil do soutěže vyhlášené Filmovým studiem už v roce 1935 a 

už tehdy byl jeho námět doporučen ke zfilmování. 

1183 AMV, 300-1-3 
1184 Frais, Josef: Trojhvězdí nesmrtelných, Praha 1998, s. III 
1185 Kučera, Jaromír: Stručný přehled československé kinematografie I (1896-
1945), Praha 1967, s. 33 
1186 Klos, c. d., s. 43 
1187 Český hraný film II, 1930-1945, Praha 1998, s. 363. Film byl premiérově 
uveden v kinech Letka a Máj. 
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Hlavním hrdinou je tulák, outsider, který byl v době rakouské 

monarchie krutým prokurátor a nelítostnou císařskou justicí 

odsouzen za to, že ukradl peníze, aby zachránil svou manželku. Je 

to vlastně oběť, která se smíří s tím, jak s ní osud smýká. Jedná se 

o smutný příběh. Stydí se za sebe, a proto se vzdá výchovy své 

dcery. Toulá se, chodí se dívat na dcerku, a když se zaplete do 

rvačky kvůli její panence, musí uprchnout. Kamera snímá přírodní 

scenerie, práci na polích a zazní řada lidových písní jako Jdou 

vory, jdou, Čechy krásné, Čechy mé, Pásla ovečky, Kde domov 

můj. V Hamburku pracuje Macoun v přístavu a ani zde se 

nevyhneme několikaminutovému záběru na práci za doprovodu 

radostné hudby. Setká se zde s Američankou, která ho chce s 

sebou, aby projeli svět. 

"Nepotřebujeme pracovat, potřebujeme Jen žít!" říká mu 

Američanka. 

"Vy snad, ale já ne. Vrátím se zpět. Do země, kde jsem se narodil. 

Ta je teď jiná a potřebuje všech, kteří dovedou a chtějí pracovat!" 

odvětí Macoun. 

"Je to žena, která vás tam táhne?" 

"Ne, je to láska k rodné zemi." 

Po tomto vlasteneckém rozhovoru následuje Macounův 

návrat do Čech. Uvidíme hory, potoky, louky, oblaka a kámen s 

nápisem Země česká. To už Macoun smeká za tónů hymny svůj 

klobouk. Po chvíli se objeví děvčata zpívající píseň Čechy krásné, 

Čechy mé. 

"Práce jsem se nikdá nebál," říká Macoun, když se chystá 

nastoupit ve mlýně. Poté následuje oslava práce v lomu a tulák se 

vrátí do Prahy, aby našel dceru. Když ji potká, neodváží se jí nic 

říci, a tak bloudí po Čechách opuštěný až do smrti. Pak zazní báseň 

o svobodě tuláků. 

Umírá člověk, však srdce se navrací, 

Zas vyjde slunce a noví tuláci 

Potáhnou v širý svět milovat, hladovět 
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Život je řetěz lásek a bolestí, 

Každý kdo miluje bojuje o štěstí 

Každý kdo ponížen, Touhu v nás živí, 

Aby byl život spravedlivý 

Tuláku Macoune, Až budeš v ráji, 

Vzpomeň si na bratry, Kteří se ptají, 

Proč slza smutku po tváři kane, 

Svobodu tuláků, Svobodu tuláků 

Dej nám ó pane! 

Na počátku protektorátu diváci projevovali neskrývané 

sympatie k jinotajnému vlasteneckému vyznem jinak 

sentimentálního příběhu. 1188 Silný akcent na citové pouto k rodné 

zemi byl vnímán velice pozitivně. Jaroslav Brož ho hodnotil jako 

"komerční příběh, který nadbíhal čerstvě rozjitřeným citům 

českých diváků tím, že v mezích protektorátní přípustnosti 

zdůrazňoval nacionální motivy". 1189 

Důraz na motiv české vlasti je zde mimořádně silný a nelze 

ho v tomto případě jednoznačně spojovat s komercionalizací, která 

reflektovala společenskou poptávku. Je třeba mít na paměti, že 

nejen diváci, ale i tvůrci vnímali těžkost doby, a v rámci svých 

možností na ni reagovali. Podle Ivana Klimeše byl v tomto filmu 

vůbec nejvýrazněji ze všech protektorátních filmů "exponován 

motiv české země". 1190 

Ve filmuje využit motiv písně Kdož sú boží bojovníci, což je 

ojedinělá reminiscence na husitské tradice v protektorátním 

hraném filmu, 1191 Bývali Čechové a melodie české státní hymny. 

Velký dojem jistě v divákovi vyvolala chvíle, kdy Macoun 

přechází českoněmecké hranice a shlíží na krásu české krajiny za 

1188 Kučera, Jaromír: Stručný přehled československé kinematografie I ( 1896-
1945), Praha 1967, s. 30 
1189 Brož, Jaroslav-Frída, Myrtil: Historie československého filmu v obrazech 
1930-1945, Praha 1966, s. 168 
119° Klimeš, Ivan: Národně obranné tendence v hraném filmu za protektorátu, 
in: Iluminace 1, 1989, č. 1, s. 71 
1191 tamtéž 
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zpěvu písně Čechy krásné, Čechy mé ... 1192
. Spojení záběrů české 

krajiny se známou a symbolickou hudbou muselo nutně vzbuzovat 

nemalé emoce. 1193 

Vzhledem k dobovému kontextu lze dovodit, jak si divák 

vykládal Macounovu větu o návratu do rodné země, která ,je teď 

jiná a potřebuje všech, kteří dovedou a chtějí pracovat". Ač nemá 

děj filmu s přítomností přímou souvislost, konstatování, že země je 

teď jiná, nepochybně vzbuzovalo konotace, směřující k současné 

situaci. Film měl tehdy velký úspěch jak u diváků, tak u odborné 

veřejnosti a dokonce i v cizině. Bedřich Rádl si v Kinorevui 

pochvaluje, že takový "vážný lidský námět, bez happyendu, bez 

kterého prý se podle tvrzení většiny našich filmových výrobců film 

nemůže obecenstvu líbit" měl mimořádný ohlas 1194
. 

Velká pozornost byla věnována účasti našich filmů na 

Benátském filmovém festivalu, kde slavil úspěchy. Podrobně 

informovalo o přijetí Tuláka Macouna České slovo, které cituje 

italské deníky: " Tulák Macoun nás především upoutá krásnou a 

dojemnou poezií, která chytí za srdce," píše se v Gazzetta di 

Venezia "Pražské filmové středisko již dávno obdivujeme jako 

dílnu krásných filmových prací." 1195 Svatopluk Ježek ve svých 

článcích líčí až přehnaně velký zájem o film, promítaný v prvních 

dnech bez italského překladu a konstatuje, že "naši filmaři mají do 

Itálie otevřeny dveře dokořán" 1196 . Gazzetta del Popolo ve svém 

komentáři postihla to, co bylo pro řadu českých filmů příznačné po 

celou dobu protektorátu: film ,je prostoupen lyrikou slovanské 

melancholie, plnou romantického cítění, které je českému filmu v 

1192 počáteční verše písně znějí: Čechy krásné, Čechy mé! 
Duše má se touhou pne, 
kde ty vaše hory jsou, 
zasnoubené s oblohou. 

1193 Ladislav Brom se zmínil o tom, že se mu podařilo prosadit "kompletní 
nezkrácený konec s monologem Svobodu tuláků, dej nám, o Pane!" (AMV, 300-
1-3) 
1194 Rádi a Režný: Tulák Macoun po třech měsících, Kinorevue 6, 1939, č. 13, s. 
253 
1195 Praha, dílna krásných filmů, České slovo, 14. 8. 1939, s. 3 
1196 České slovo, 15. 8. 1939, s. 3, 18. 6. 1939, s. 6, 3. 9. 1939, s. 6 
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poslední době vlastní." 1197 Film neuvádím proto, že by dosáhl 

největšího ohlasu - v tom se nemůže srovnávat s Čápovou 

Babičkou ani se Slavínského filmem To byl český muzikant, ale 

proto, že představuje nejtypičtější ukázkou, v níž je zásadním 

motivem česká země a navazuje na něj řada protektorátních filmů 

s podobnými odkazy. 

V roce 1940 měly premiéru dva filmy, z nichž jeden 

odkazoval na českou klasickou literaturu a druhý na českou 

lidovou hudbu. 

Důvěrná zpráva gestapa o kulturním úsilí v roce 1940 se 

zmiňuje právě o těchto dvou filmech s nejsilnějším zdůrazněním 

národních tradic vůbec: "Také film v roce 1940 projevoval tytéž 

národně uvědomovací tendence. Pod tlakem německých 

sjednocovacích opatření se snížila sice početná česká filmová 

produkce, byly však dány do oběhu filmy z dřívějška se snahou o 

účinnou propagandu svébytné národní české kultury, a tak byla 

posílena národní vůle k odporu. Činilo se to tak obratně, že často 

nebylo podkladem pro censurní zákrok. Tak úspěch Kmochova 

filmu (To byl český muzikant) byl ještě předstižen filmem Babička 

(Lucernafilm), natočeným podle nejslavnějšího českého románu. 

Výroba kulturních filmů 1940 dosáhla pozoruhodného 

" ' "1198 zvysem ... 

Ohnivé léto (Fr. Čáp, Václav Krška, 1939) je podle úvodních 

titulků píseň mládí a lásky. Hudebním leitmotivem je zde melodie 

české lidové písně "Když se ten Tálínskej rybník nahání". Příběh 

několika mladých lidí se odehrává za horkého léta u vody voda v 

jihočeské přírodě. Střídají se tu verše a záběry přírody. Jsou tu 

krásní lidé, krásná příroda a pořád se zpívá. Stále polonahý 

svalnatý sportovec Petr je ideálem poctivého a prostého muže, 

1197 Úspěch Tuláka Macouna v zrcadle italského tisku, Pressa ll, 15. 8. 1939, 
s.l 

1198 Springer, František: Důvěrná zpráva gestapa o kulturním úsilí v roce 1940, 
Svobodný zítřek, 17 .1. 1946, s. 8 
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v nějž se díky němu mění i nesmělý student Julio. "Pro tebe život 

teprve začíná, slunce, les, léto, to všecko je tvoje, protože jsi 

mladý," pronáší jedna venkovanka. "Život je krásný, život je tak 

krásný," opakují stále hrdinové filmu až si divák začne myslet, že 

tomu tak opravdu je. Senoseč je oslavou radostná práce, sekáči si 

prozpěvují, dřevorubci a voraři jsou ztvárněni poeticky. Naopak 

zámek, kde se nepracuje, a tudíž nežije, nestojí za nic. "Máte krev 

mého bratra, ten také neznal společenských rozdílů," plísní 

zámecký paní své svěřence, kteří "jsou mladí, stateční a mají před 

sebou celý svět". "Musím ještě hodně pracovat, abych něčím byl. 

Jsem přece chlap a chci si svou ženu uživit sám," říká mládenec, 

který odmítá šlechtické peníze své tety. 

Film je na jednu stranu oslavou české krajiny, na druhou stranu 

může v dobovém kontextu sugerovat divákům, že skutečně 

neexistují žádné starosti a že všechny mladé česká úžasná 

budoucnost. 

Snímek Pantáta Bezoušek (J. Slavíček, 1941) je především 

oslavou Prahy. Expozice sice začíná záběry krás venkovské krajiny 

za znění nezbytné patetické hudby, objeví se tu rázovité ladovské 

figurky, které si vypravují o krásách Prahy. "To se nevidí v celým 

světě!" 

Pak už se venkovský český poctivec (Jaroslav Vojta) v onom 

"krásném českém městě" objeví. Pantáta Bezoušek nedočkavě 

vyhlíží, ale když uvidí jen továrny, je zklamán. "Jen počkejte, až 

poznáte, co je tady krásy!" říká mu zeť, který je advokátem. "Bývá 

to sic trochu nekalé řemeslo. Každý advokát je tak trochu 

zlodějíček. Ale co platno, když to lidé chtějí," komentuje jeho 

zaměstnání pantáta. Pak už se skoro do konce filmu věnuje 

procházkám po Praze a nepřetržitému žasnutí a diváci (především 

ti venkovští) s ním. Potuluje se po Praze, rozdává lidová moudra a 

ukazuje divákům krásy Prahy. Je to vlastně jakási exkurse, v níž 

příběh nehraje téměř žádnou roli. "Tak to je ten v Týnu? To jsou 

věže až do nebe!" Panorama města se objeví z Letné, z Hradčan i 
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z Petřína, navštívíme Hradčany, Týn, Loretu, Karlův most, Malou 

Stranu, Kampu, Svatého Mikuláše, Národní divadlo a Národní 

třídu. "To je tedy Praha, inu krása, až oči přecházejí!" smeká 

Bezoušek klobouk. "Můj Bože, to Je krása, jako by Praha 

mluvila!" pronese, když uslyší zvony. 

Praha je sice krásná, ale poctiví lidé pocházejí ze vsi, jak 

potvrzují Bezouškovi pražští přátelé. "My jsme všichni jsme 

z venkovského pytle, říká jeden z nich. "Vždyť tatíci nás všech 

pocházejí z chudého českého gruntu. Přišli sem za prací nebo za 

vzděláním," dodává druhý. "Praha, matka českých měst," pronese 

zasněně Bezoušek. Následuje strhující symfonie, během níž se 

hrdina ocitne na představení Prodané nevěsty v Národním divadle. 

Než česká národní opera začne, může se kochat jeho interiérem. 

"Copak představuje ten obraz?" ptá se své dcery, která mu odpoví, 

že se jmenuje Národ si buduje divadlo. "Tak tak. Pamatuji, tenkrát, 

když noviny přinesly zprávu, že vyhořelo, taky mně oči zaslzely." 

Pak už sladuje pantáta neuvěřitelných dvanáct minut jen s několika 

prostřihy dění na jevišti. Zazní samozřejmě Proč bychom se 

netěšili, Věrné naše milování, Znám jednu dívku, Staniž se a 

Dobrá věc se podařila. Když Bezoušek z Prahy odjíždí, pronese do 

kamery: "Loučím se s ní, jako s největší svatostí. Praha, zlatá, 

stověžatá." 

Otakar Vávra zrežíroval podle románu Viléma Mrštíka 

venkovskou idylu Pohádka máje. Milostný vztah Ríši a Helenky, 

"ryze národní charakter všech postav", 1199 který se odvíjel v 

typických středočeských exteriérech, poetika záběrů, emocionální 

hudba Jiřího Srnky, to vše udělalo z tohoto filmu podle soudobé 

kritiky velice kvalitní dílo. Pro "všestrannou dokonalost" byl 

hodnocen jako nejlepší film roku 1940. 1200 Studentskému floutkovi 

posílají peníze rodiče a teprve pobyt na vsi a láska k Helence ho 

přivedou na správnou cestu. "Pražáci, ti chodí jen do hospod, do 

1199 Kučera, c. d., s. 33 
1200 Dr. B. R.: České filmy v roce 1940, Kinorevue 7, 1940, č. 52, s. 385 
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divadla a na koncerty, jsou samý žert a nic nedělají," říká poctivý 

sedlák, jehož hraje - jak jinak - Jaroslav Vojta. Zjednodušeně 

řečeno, na vesnici je práce a čestní lidé, ve městě hýření a bohéma. 

I Jarní píseň (R. Hrušínský, 1944) nás zavede na venkov. 

Operní pěvkyně a malíř se ocitnou řízením osudu z Vídně přímo na 

vsi mezi prostým lidem. Když slyší zpívat skutečnou umělkyni, je 

to pro ně svátek jako při shlédnutí filmu. Sentimentální sedláci 

vzpomínají na lásky svého mládí, jihočeská májová příroda kvete a 

lidé zpívají. 

Film Děvčica z Beskyd (Fr. Čáp, 1944) líčí život v zimě na 

horách. Matka plodí děti, otec Jaroslav Vojta tvrdě pracuje a 

umořuje dluhy (umořování dluhů je jedna z mála dramatických 

zápletek protektorátních filmů). Není divu, že si režisér přizval ke 

spolupráci folkloristického poradce, protože používal stovky krojů, 

místní nářečí, beskydské písně a tance. Filmová cenzura všímala i 

nejmenších detailú, o čemž svědčí výpověď režiséra Františka 

Čápa. "Film líčí boj malé chudé vesničky proti velké bohaté 

vesnici v údolí, která ji chce oloupit o lesy a tím o jediný její 

majetek. Tato alegorie je podložena oblékáním (viz majitel pily

vysoké boty, jezdecké kalhoty a německý klobouček proti 

vesničanům čistě slovanského oblečení). Německá slídivost byla 

ukojena tím, že nás nutila, abychom scény, ve kterých byly vidět 

peníze z býv. republiky, přetočili a nahradili snímky, 

protektorátních, což jsme po dlouhé tahanici neučinili. Vlastní 

ideologie zabedněným Němcům unikla, Čechúm však nikoli."
1201 

Čerpání filmů z historických a kulturních tradic národa mělo 

však své limity. Brzy varovali někteří filmaři a publicisté před 

laciným sentimentálním pojetím a povrchním folklorizováním, jak 

tomu často bylo v minulosti, "neboť nebylo u nás hůře chápaného 

pojmu, než pojmu národnosti ve filmu. V nedávných i nynějších 

1201 AMV, JO 298 
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časech kupčil s podtitulem národní film u nás kde kdo, kdo chtěl 

těžit ze zjitřených národních citů ve chvíli, kdy rozum byl v 

úzkých a ztrácel bdělou soudnost. To byl obchod, to nebyla 

kultura," píše kritik A. M. Brousil. 1202 

S požadavkem na zkvalitnění české filmové tvorby souvisel i 

mnohem kritičtější postoj k pojetí "národního filmu". Otakar 

Vávra upozorňoval, že "tak zvaná ryzí českost filmu netkví jen v 

nafilmování známých slavných postav národních, ale že vyzařuje 

ze způsobu života, ze slov, z charakteru osob, ... měkkost a 

hudebnost, v níž se odráží přívětivý obrys české krajiny. A boj o 

tento výraz je právě nejvyšším úkolem umění v českém filmu." 1203 

A. M. Brousil poukazoval na některé starší filmy, kde se 

projevila "ojedinělá národní individuálnost" 1204
, a na které lze 

navázat, protože tento směr (či pojetí) je progresivní a "sám jeho 

princip nejen neohrožuje vývoj filmu, ale množí, násobí a stupňuje 

jeho umělecký rozvoj". 1205 

Postupem času se s utužováním cenzury a vydáváním 

přísnějších vyhlášek německými protektorátními úřady zmenšoval 

"prostor pro proJevy rezistentního postoje prostřednictvím 

symboliky tradic". 1206 Už rok 1941 znamenal větší omezení 

možností volby námětů, které by prošly cenzurou a zároveň 

naplnily kina diváky. Manévrovací prostor dramaturgie byl oproti 

počátku okupace ještě zúžen. Z filmu mizela národní tematika a 

zůstalo jen při zachovávání vnějších znaků odkazujících na národní 

tradici. "S Babičkou a s podobnými vlasteneckými vzpružovadly 

byl ovšem konec, nicméně není mi známo, že by tehdy nacisté 

nutili naše filmové podnikatele k natáčení jednoznačně 

kolaborantských témat, vychvalující nacionální socialismus." 1207 

1202 Brousil, A. M. : Film a národnost, Praha 1940, s. 5n 
1203 Vávra, Otakar: Vyznání víry, in: Kinorevue 7,. 1941-42, č. 28, s. 22 
1204

' Brousil, c. d., s. 28. Jmenuje Řeku, Maryšu, Cech panen kutnohorských, 
Humoresku, ze současných filmů Tuláka Macouna. 
1205 tamtéž, s. 32 
1206 Klimeš, Ivan: Národně obranné tendence v hraném filmu za protektorátu, in: 
Iluminace I, 1989, č. I, s. 58 
1207 Brdečka, Jiří: Pod tou starou lucernou, Praha 1992, s. 76 
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Reminiscencí na českou minulost se pokoušeli bez úspěchu využít 

i nacisté. Jednalo se především o postavu Svatého Václava, patrona 

české země, který se podvolil Jindřichu Ptáčníkovi. 1208 Od 

podzimu 1941 byla zavedena v životě protektorátní společnosti 

restriktivnější opatření, která se dotkla i cenzury. Možnost rozvoje 

či spíše přežívání české kultury byla stále menší, přesto nelze 

tvrdit, že se důslednější opatření okupační správy dotýkala stejně 

všech jejich oblastí. Vzhledem k tomu, že v kinematografii platily 

zdaleka nejpřísnější cenzurní postupy i před rokem 1941, měly 

Heydrichovy kroky podle mého názoru dopad především na 

doprovodné jevy českého filmu, jako byla filmová kritika či 

chování diváků v biografech. Samozřejmě netvrdím, že nedošlo 

v hraných filmech k žádným obsahovým změnám. Antisemitská 

scéna ve filmu Jan Cimbura má patrně přímou souvislost 

protižidovskou politikou prováděnou na podzim roku 1941, stejně 

jako má s tehdejší situací spojitost fakt, že symboly obranných 

tendencí musely již být na první pohled méně patrné a divák je 

nacházel v poněkud zakódované podobě. Chci jen poukázat na to, 

že i vzhledem k neexistenci cenzurních spisů té doby, lze těžko 

jednoznačně tvrdit, že přelom let 1941 a 1942 znamená zásadní i 

zvrat v oblasti českého hraného filmu. 

Stejně jako ve filmu se objevily i v divadle hry laciné nebo 

vlastenecké. 1209 "Leckdy lacině vlastenecké .... Nacisté chtějí kýč 

nebo hry prodchnuté jejich ideologií. Naším programem je tedy 

nedělat kýč a nehrát hry, do kterých zanesli své zločinecké učení. 

Je to urputný zápas ze dne na den. O každou větu, každou 

1208 Již zmíněný pokus o natočení velkofilmu Kníže Václav v roce 1942, který 
nakonec nebyl realizován podle oficiální verze pro materiální nedostatky. 
"Přípravy natáčení však byly z české strany údajně záměrně protahovány." 
(Český hraný film II, Praha 1998, s. 436) 
1209 Uvedené reakce publika nelze vztahovat jen na film. Podobných významů 
nabývaly i divadelní hry. Jan Pivec vzpomíná na Calderónovu hru Život je sen: 
"Calderónův text dostal úplně nový význam. Lidé hltali každé slovo, každá 
sebemenší zmínka o něčem, co trochu připomínalo tehdejší dobu, byla 
doprovázena vzrušeným šumotem, smíchem nebo provokativním aplausem .... 
Dnes už si málokdo představí, jak v hledišti představení působilo, co se na 
jevišti říkalo a jak se to říkalo." (Pivec, Jan: Thespidova kára, Praha 1985, s. 
105) 
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intonaci.'" 210 Podle Ladislava Peška vzbudila okupace obrovský 

zájem o i divadlo. "Na téhle konjunktuře budou chtít samozřejmě 

vydělávat šmíráci." 1211 To je důležitý postřeh, který platí i pro 

kinematografii. Vytvořila se atmosféra, kdy i povrchní komerční 

film mohl působit jako národní symbolické dílo a sentimentální 

příběh jako silný citový apel. Producenti neměli důvod volání 

veřejnosti nevyslyšet, protože se filmy s vlasteneckou tématikou 

staly lukrativním výrobním artiklem. Kritika se tázala, proč byla 

volena klasická literatura tak často za filmový námět. "Patrně z 

důvodů čistě vnějších. Paličova dcera a Pantáta Bezoušek např. 

jsou typická známá tradiční díla a je-li už návrat ke kořenům 

heslem dne, proč by se neměl svým způsobem začlenit do tohoto 

proudu i film, zvláště, když cítí, že takový film bude mít úspěch? S 

takovým vnějším poměrem k filmové látce se potkáváme dost 

často.'" 212 

Proti návratům do minulosti se stavělo několik kritiků a jen 

málo umělců. Jedním z nich byl režisér E. F. Burian: "Nesmíte 

zapomínat, že to, čemu se říká národní tradice, je de facto tradice 

ostře protiněmecká. Tedy, odvoláváme-li se na tuto tradici a 

chceme-li od umělců, aby na tuto tradici navazovali, pak je 

vydáme nemilosrdně úřední censuře a denunciantům. Bylo by 

dobré uvědomit si pravou podstatu toho, čemu se říká národní 

tradice. Nechtít skočit zpátky o sto padesát let do doby, kdy český 

literát, český divadelník a český muzikant měli jediné téma svého 

umění a to je téma protiněmecké. Když už jsme v takové situaci, že 

náš celý kulturní život musí jít loayální cestou ke kultuře našeho 

protektora, pak hledejte národní tradici v oněch dobách, které byly 

vytvořeny během posledních dvaceti let.'"
213 

1210 Pešek, Ladislav: Tvář bez masky, Praha 1976, s. 156 
1211 tamtéž, s. 158 
1212 Branžovský, Josef: Film a náměty z české literatury, in: Kritický měsíčník, 
roč. 4, 1941, č. 8, s. 360n 

1211 Otáhalová- Červinková, Acta Occupationis Bohemiae et Moravie II, Praha 
1966, s. 423n. Dopis E.F. Buriana J. Nečasovi z 25. 4. 1939, v němž si stěžuje 
na cenzurní praxi pracovníků úřadu ministra Havelky. 

399 



E. F. Burian, představitel divadelní avantgardy, se ujal režie 

filmu Věra Lukášová, podle povídky Boženy Benešové. Vznikl 

tak citlivý, poněkud amatérský, psychologický film. Natočil ho 

v roce 1939 podle původní divadelní inscenace divadla D 39 a za 

hudbu k filmu obdržel státní cenu. 

Dospívající Věra nemůže prožívat prázdniny podle svého, tak 

se aspoň utíká do fantazie. V babiččině knihovně najde příběh o 

boji španělských šlechticů o jakousi krasavici. Když sešity 

v polovině skončí, vymýšlí si příběhy dobrého Dona Pabla a zlého 

Dona Pedra sama a hledá odpověď na otázku jak rozlišit dobro a 

zlo. Přestože tento film o dospívání a chlípném starci neměl 

jakýkoliv politický podtext a ani v nejmenším nepatřil mez1 

snímky, které zdůrazňovaly české národní motivy, kvůli 

zmíněnému spravedlivému boji španělských šlechticů, které mohlo 

být údajně spojováno s válkou ve Španělsku měl Burian problémy 

s cenzurou. Konvenovat cenzorům mohla snad naopak narážka 

Věry: "Francouzsky se mi nelíbí, Francouzi huhňají, jinak se mi 

líbí všechny románské jazyky", stejně jako útěk do fantazie ze 

světa plného nástrah. Na konci filmu její milý pronese nečekaně 

přesnou předpověď budoucnosti: "A svět bude náš, co záleží na 

nějakých šesti letech." 

Burian měl kvůli filmu Věra Lukášová nemalé potíže i 

s protektorátní vládou. 1214 Protektorátní vláda film brzy po zářijové 

premiéře zakázala s odůvodněním, že "podporuje židomilství, 

freudiánství a že se stal výrazem sympatií k demokratickým silám 

ve Španělsku". 1215 Burian protestoval u ministra Nečase, který se 

nestavěl nikdy k činnosti D 39 odmítavě a žádal jej, aby 

informoval prezidenta Háchu a ministra Havelku o tom, že zákaz 

filmu Věra Lukášová je nesmyslný. Havelka mu odpověděl 

vyhýbavě a Burian byl požádán, aby "opustil ve své další divadelní 

činnosti dosavadní tendence politické" 1216
. Zároveň Burianovi 

1214 Kladiva, Jaroslav: E. F. Burian, Praha 1982, s. 288-292 
1215 tamtéž, s. 290 

1216 tamtéž, s. 291. 
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zdůraznili, že kulturní autonomii v protektorátu "nelze chápat jako 

úplné nedbání hlavních zásad, platných pro tvorbu německou, 

neboť v Německu je tvorba mající tendenci levicovou 

(marxistickou) úplně potlačena a nebude trpěna ani u nás".
1217 

Hra 

(a tím i film) byla podle Havelky "založena na ideologii 

komunisticko-zednářské, kterážto tendence jest jmenovitě zřejmá 

při hraní si Věry s míči, nazývanými Pablo a Pedro, neboť tyto dva 

míče mají představovat dva dříve proti sobě bojovavší tábory 

(Valencie a Barcelona), mající sympatie pro komunisty. Ideologie 

konservativní, představovaná babičkou a Lábem, jest kreslena tak, 

aby byly vyjádřeny její špatné vlastnosti. Kromě toho lze hře z 

hlediska čistě výchovného, že Věra, ač jest teprve dvanáctileté 

děvče, ukazuje vědomosti o tom, že nemůže být pro případnou 

vraždu oběšena, ježto jí není ještě osmnáct let." 1218 V březnu 1941 

byl Burian zatčen a jeho divadlo zavřeno. 1219 

ll. Východní marka 

"Měl bych cítit spoluvinu, protože jsem v době nac1smu točil 

filmy? My, herci, nebo řekněme raději většina z nás, jsme všem 

souvislostem nemohli rozumět. Naše popularita byla využita a 

zneužita pro špinavou věc," píše herec Paul Horbiger, který tvrdí, 

že v žádném propagandistickém filmu nehrál prostě proto, že 

takovou věc bylo možné odmítnout, což několikrát udělal, aniž 

s tím měl problémy. 1220 

Vídeňáctví se samo o sobě projevovalo jak v hudbě, nářečí 

či chování jako jakási skrytá, ale velice srozumitelná opozice vůči 

režimu. Goebbels o řadě Vídeňáků říkal, že jsou "typičtí vídenští 

šmejdi, kteří přežili ještě z doby monarchie". 1221 Na druhou stranu 

1217 tamtéž 
1218 tamtéž, pozn. 389 

1219 černý, Jindřich: Jiřina Štěpničková, Praha 1996, s. 144 
1220 Horbiger, Paul: leh hab flir euch gespielt, Berlin, 1979, s. 247 
1221 Frohlich, Elke (ed.): Die Tageblicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 8, Mlinchen 1998, s. 169 
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jeho manželka jezdila do Vídně velice často odpočívat a on někdy 

také. Vždy se tam podle svých slov těšil na procházky, 

Burgtheater, řeči o módě a umění. "Není to žádné centrum říše, ale 

přesto jsem tu rád. Opět jsou zde ale slyšet pesimistické hlasy," 

1 od d 'k 1222 poznamena Sl o em u. 

"Hitler by chtěl v Linci postavit pár ateliérů. S tím 

souhlasím. Graz je na to příliš stranou. A Vídeň se nesmí stát 

mekkou rakouské provincie. Habsburkové se o to systematicky 

snažil, ale z jejich pohledu to bylo správné. My chceme mít Berlín 

jako hlavní politické centrum a mnoho jiných měst jako centra 

kulturní. Linec jako kulturní konkurenci Vídně." 1223 Podobně 

decentralisticky uvažovali nacisté ovšem i v Protektorátu. "Jury 

mne žádá o velkou finanční podporu pro brněnské divadlo, což 

jsem mu přislíbil. Nemůžeme koncentrovat naší kulturní sílu jen 

v Praze. V Brně je upevňování naší kulturní pozice stejně důležité 

jako v Praze, ale v pro Prahu se udělalo víc, protože leží blíž 

našemu zornému poli."1224 

Na rozdíl od Hitlera, který Vídeň nenáviděl a chtěl centrum 

Ostmarky v Linci, měl Goebbels Vídeň rád. Přesto se kvůli jejímu 

kulturnímu životu, v němž se nezřídka odrážel odpor k říšským 

Němcům, velice často rozčiloval. Vídeňáci se snažili 

prostřednictvím místního svérázu - jinak nacisty v Berlíně 

podporovaném jako dobře prodejný artikl - propašovat do 

všemožných uměleckých oblastí narážky na Prusko a Berlín a 

velkoněmectví vůbec. Nešlo jen o aktuální situaci, ale snad ještě 

více o tradiční rivalitu, která byla patrná již řadu desetiletí. 

"Ředitel vídeňského kabaretu Werkl po právu zadržen. Etabloval 

se na popularitě skryté kritiky a vídeňské škodolibosti. Velice 

důrazně jsem upozornil tohoto pána na nebezpečnost jeho 

počínání. Bude se teď mít na pozoru," poznamenal si Goebbels o 

1222 tamtéž, s. 40 
1223 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teill, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 8, Miinchen 1998, s. 230 
1224 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band II, Oktober- Dezember 1941, Miinchen 1996, s. 171 

402 



jednom ze stovek případů, který ho vyloženě dráždil. O tomtéž 

podniku se zmiňoval ještě několikrát, až ho nakonec nechal 

zavřít. 1225 

Goebbels věděl, že Hitler sice chce udělat z Lince novou 

metropoli Ostmarky, ale předpokládal, že to bude práce na mnoho 

desetiletí. Zatím se tedy věnoval především kulturní politice ve 

Vídni samotné, s níž byl po celý čas války naprosto nespokojený. 

Kritizoval vše, co vídeňské nacistické špičky na tomto poli 

udělaly. "Max Mell dostal ve Vídni Grillparzerovu cenu proti 

mému doporučení. Schirach je jen míč v rukách tamějších klik. 

Proti tomu zakročím!" 1226 Stále se v ministrových denících 

objevují stesky, že Schirach si v kulturní politice jde vlastní cestou 

"a jednou těžce narazí". S postupem času se Goebbels k Vídni 

obracel čím dál víc zády, což Vídeňanům evidentně vyhovovalo. 

"Kulturní politika prakticky vůbec není prováděna v souladu 

s říšskou politikou. Žádné bombové útoky, dobré jídlo, klid, tady 

není z války téměř nic znát, tady je mír. Ale já bych zde nemohl žít 

ani z nic." 1227 

Pravda je, že se na poli kultury podařilo ve Vídni uhájit 

aspoň částečně jistou autonomii, protože ideologická propagace 

říšskoněmecké kultury tu tvrdě narazila. "Situace ve Vídni se zdá 

konsolidovaná. Potíže jsou jen v mém resortu. . . . celý kurs 

kulturní politiky ve Vídni se mi vůbec nelíbí. Pokoušejí se být co 

nejsamostatnější a razit svou vlastní cestu. Jenže k tomu jim chybí 

koncepce. To, co se tu doposud produkovalo, jsou spíše pubertální 

počiny a kultura pro Hitlerjugend, která by v Říši vůbec 

nepřicházela v úvahu.'d 228 

Se Schirachem měl Goebbels vůbec osobní problém. Zdálo 

se mu totiž , že pro svou popularitu zneužívá negativních nálad ve 

1225 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 8, Miinchen 1998, s. 42 a 93n 
1226 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 8, Miinchen 1998, s. 345 
1227 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebiicher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band II, Oktober- Dezember 1941, Miinchen 1996, s. 440 
1228 tamtéž, s. 434 
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Vídni vůči říšským Němcům. "Tato řeč ne psychologicky 

mimořádně špatně napsaná. Schirach v ní v jistých ohledech 

potvrzuje předpojatost vídeňského obyvatelstva proti staroříšským 

a především Němcům ze severu. Dokonce mluví o staroříšských 

pinčlech, kteří nemají právo dělat Vídeňákům přednášky o 

disciplíně a pracovitosti. Tento projev samozřejmě nalezl ve Vídni 

velký ohlas," zapsal si třeba Goebbels do deníku 28. prosince 

1 941. 1229 Co se týkalo filmu samotného, neměl se Schirachem 

spory. "Ohledně Wienfilmu nemá žádné zvláštní ambice. Na 

Wienfilmu ho zajímá jen skutečnost, že je to produkční firma a 

bude ho nadále podporovat." 1230 

S obyvatelstvem Vídně měl ministr propagandy mnohem 

menší problém než s jejich představiteli. "Vídeňáci mají 

mimořádní cit především pro hudbu, oni sami rozliší dobré od 

špatného, něco jim předepisovat je chyba, kulturní politika je zde 

obtížná," mínil a na příkladě představení v Burgtheatru popsal 

způsob, jak ho zpracovat. "Publikum se skládalo výhradně 

z dělníků a dělnic vídeňských podniků. Oni jsou tomuto druhu 

lidového umění otevřeni. Paul Horbiger zahrál svou roli 

mistrovsky. Těší mě, že jsem po Dlouhé době zase jednou navštívil 

představení, při němž jsem pocítil, že lze na díky jeho kráse 

zapomenout na strasti války. Po představení jsem si sedl 

s Horbigerem a dvěma herečkami, abych s nimi prodiskutoval 

otázky umění. Vídeňští umělci jsou celkem správně politicky 

uvědomělí. Zpozoroval jsem, že jsou Schirachovi velice zavázáni. 

Vídeň jako město kultury je samozřejmě schopné přinést cenný 

příspěvek německé kultuře. Jen nesmí mít žádnou politickou 

ctižádost!" 1231 

Vídeňští umělci sice politickou ctižádost neměli, ale zcela 

jistě se někteří z nich snažili aspoň o jakýsi bezpečný protest. 

1229 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebi.icher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band II, Oktober- Dezember 1941, Mi.inchen 1996, s. 592n 
123° Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebi.icher von Joseph Goebbels, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band 3, Januar- Marz 1942, Mi.inchen 1994, s. 474 
1231 Frohlich, Elke (ed.): Die Tagebi.icher von Joseph Goebbe1s, Teil II, Diktate 
1941-1945, Band 3, Januar- Marz 1942, Mi.inchen 1994, s. 469n a 475 
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"Zdůrazňovali jsme naše rakušanství, jak to jen šlo. Proto jsme byli 

nezřídka napadáni cenzurou," vzpomíná herec Paul Horbiger, který 

měl problémy v Burgtheatru poté, co opakovaně používal v jedné 

hv 1 R k k v b 1 V' v k' ' 1232 re sovo a ous o, coz y o pnsne za azano. 

Jak bylo řečeno, šéf Wienfilmu Hartl si jako základní 

princip výběru námětů zvolil únik do minulosti. Odhlédneme-li od 

skutečnosti, že výběr témat byl závislý především na Berlínu, nelze 

pominout fakt, že se díky řadě filmů podařilo vyjádřit snahu 

identifikovat se s minulostí, s Vídní a s kulturní tradicí. Tak, jako 

se Češi s Moravané mohli ztotožnit se záběry na českou krajinu, 

s českou hudbou či svatováclavskou tradicí, tak mohli Rakušané 

posilovat své národní vědomí při ostentativním zdůrazňování 

vídeňské specifičnosti (ať šlo o jazyk, jednání postav, přístup 

k životu či muzikálnost), při zdůrazňování starých dobrých časů 

monarchie či při líčení života slavných osobností rakouského 

uměleckého života. Ne nadarmo měl Wienfilm ve svém znaku 

houslový klíč. 

Útěk do historie se pro Wienfilm naprosto symptomatický, 

ať se to týká jakéhokoliv žánru a ať to souvisí s významnými 

postavami rakouské minulosti či jen s pozadím řady komedií a 

operetních filmů. Výjimku tvoří několik málo filmů, kde lze nalézt 

přímé odkazy na současnost. 

Jedním z nich je film Gerharda Menzela Ein Bitek zuriick 

( 1944 ), zmíněný v kapitole o propagandě v souvislosti s návodným 

řešením rodinné krize. Objeví se v něm nejen aktuální problém 

rozvodovosti, ale též řada reálií, které příběh divákovi zpřítomňují 

a nedávají mu šanci zapomenout na jeho současnou situaci. Už 

první pohled na noční Vídeň je obrazem města v současnosti. 

Advokátní kancelář ani domácnost není z doby minulé, ale 

přítomné, třebaže noviny položené na stole nelze podle názvu 

identifikovat. Když vojsko odjíždí z města, mají na;sobě vojáci 

uniformy wehrmachtu, nikoliv rakousko-uherské armády a při 

1232 Horbiger, c.d., s. 246 
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natáčení v ateliérech se tu objeví dokonce jinak zakázaný "film ve 

filmu". 

Podobné zpřítomnění děje najdeme u komedie 

Reisebekanntschaft (1943) režiséra E. W. Ema o soukromém 

detektivovi z Vídně, který vyhrál deset tisíc marek, tedy nikoliv 

korun jako v jiných filmech, což samo o sobě implikuje pocit 

přítomnosti. I pozadí veselohry o výměně kufrů tvoří současné 

reálie a objeví se zde tyrolácké kroje i četník v dobové uniformě. 

Přestože se jedná o eskapistickou nenáročnou komedii, je to jeden 

z mála rakouských filmů ze současnosti. 

Mnohem významnějším zdrojem sebevědomí a nepřímo tak 

protiněmeckých nálad pro samotné Rakušany mohly být 

zfilmované příběhy význačných rakouských osobností především 

uměleckého života. Tito povětšinou skladatelé a hudebníci 

ztělesňovali to, co mělo být obyvatelům Východní marky 

nejvlastnější- totiž hudbu, konkrétně především operetu a valčík. 

Snímky Operette o režisérovi a herci Franzi Jaunerovi, kde 

se objeví i skladatelé Johann Strauss mladší, Carl Millocker, Franz 

von Suppé či Alexander Girardi, Schrammeln o tvůrcích 

vídeňských lidových písní či Wiener Madlen o skladatelích Franzi 

Ziehrerovi a Johannu Straussovi jsem již zmínil. Byla ale natočena 

řada dalších filmů, které stejně jako tyto oslavovaly osobnosti 

vídeňské hudby a jejich dílo. 

Film, který se zabývá hned celou hudební dynastií, 

Unsterblicher Walzer (1939) E.W. Ema by se dal zdánlivě srovnat 

s protektorátním To byl český muzikant. Jenže je kvalitativně o 

několik řádů výše především proto, že je zde "hudba použita nejen 

jako ilustrace, ale především jako nedílná součást děje", jak si 

všimla dobová kritika. 1233 Hlavní linií příběhu je konflikt mezi 

otcem Johannem Straussem starším a jeho syny Johannem, 

Josefem a Eduardem. Johann Strauss starší zde vystupuje jako 

nespokojený člověk, který nemá čas na rodinu, nemá nápady a je 

1233 Painmann's Filmlisten, č. 1221, 1. 9. 1939 
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nešt'astný, není to žádná idealizovaná ikona jako český Kmoch a 

dokáže být přísný na manželku i na služku. 

Třebaže byli Straussové rakouskými skladateli, nacisté je 

považovali především za tvůrce německé a film povolili přesto, že 

rodina Straussů nebyla čistě árijská, což prokázal výzkum vedený 

k příležitosti natáčení filmu Unsterblicher Walzer. Jenže Strauss 

byl velice populární a film byl již dokončen, a proto tuto 

skutečnost omlouvaly německé úřady a deníky různě, například 

tím, že "přes zmiňovaného židovského předka nikdo jiný 

nedokázal stvořit tak německou a tak lidovou hudbu jako král 

valčíků". 1234 Nacisté se tak zachovali podobně jako před několika 

desetiletími starosta Lueger, který prohlašoval: "Kdo je Žid a kdo 

ne ní určuj i já." 

Děj se odehrává v 19. století a začíná velkolepým bálem 

dirigovaným Straussem starším. Lidé tu mluví silným vídeňským 

přízvukem a Strauss se dokáže bavit i s prostým muzikantem. Je 

sice velký umělec, ale jinak obyčejný člověk. Ve filmu zní hudba 

bez přestání, ale Strauss říká důrazně svým synům: "Chci z vás mít 

spořádané lidi, můžete být všechno, jen ne muzikanti." Když 

Johann mladší chodí za školu a muzicíruje přímo na polytechnice, 

profesor ho napomene: "Váš otec je houslista z Prátru a vy budete 

taky." Otec se rozčiluje, že ho neposlal na polytechniku 

muzicírovat a že musí mít spořádané zaměstnání. Nakonec Johann 

mladší ze školy uteče a začne skládat. Druhý syn Josef je inženýr, 

ale nešťastný a píše noty do výkresů. Atmosféra Prátru, lidové 

popěvky, hospody, kde se postupně zahrají všechny Straussovy 

valčíky a plné sály tanečníků dotvářejí atmosféru Vídně, jakou si 

diváci znovu přáli mít. 

I tady se ovšem objeví karikatura tehdejšího státního 

aparátu, když Josef obchází ministerstva s čistícím vozem, posílají 

ho z úřadu na úřad, ale všichni státní úředníci se jeví jako figurky, 

které mají plesové nosy, honí se po kancelářích s frkačkami, pijí, 

jsou extrémně konzervativní ajejichjedinou odpovědí je:" K tomu 

1234 Horbiger, Paul: leh hab flir euch gespielt, Berl in, 1979, s. 243 
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nejsem kompetentní." Protože je film z roku 1939, objeví se tu i 

ruský baron z Petrohradu, o němž se neustále mluví, stejně jako o 

ruském čaji a o rublech. 

Nakonec skládají oba bratři a film končí apoteózou 

Straussů a valčíků na bále, kde diriguje duch starého Strausse i se 

svými třemi syny. 

Oslavou rakouského hudebníka, který byl ovšem oficiálně 

prezentován jako "velký německý umělec" je film o Mozartovi 

Wenn die Gotter lieben (1942) natočený šéfem Wienfilmu Karlem 

Hartlem. Snímek je zajímavý už jen tím, že se snaží podat události 

z Mozartova života co nejvěrněji a nezamlčovat žádné skutečnosti. 

Přesto režisér dělá z hlavního hrdiny příliš vzorného muže. Film 

začíná hudbou a symbolem harfy, aby bylo jasné, že je vše znovu o 

hudbě. Na dvoře se sice hovoří francouzsky, ale že byl v Paříži 

neúspěšný, je jen popsáno v titulcích. Záběry Salcburku, kde 

později působil, jsou reálné exteriéry, takže se tu objeví opravdové 

kočáry, příroda, vesnické domy i dobový trh, což nebylo v této 

míře pro tehdejší filmy vůbec obvyklé. 

Mozart je tu poněkud uhlazený a proti realitě příliš 

nekonfliktní (kromě alkoholismu), miluje své rodiče a dokonce 

začne uklízet sám před služkou podlahu, protože "práce přece není 

žádná ostuda". O jeho dětství se dozvíme až retrospektivně na 

konci, kdy při psaní Requiem vzpomíná na mládí v Berlíně a Paříži 

a objeví se tu i brána do Versailles. 

Císař Josef je podle režiséra vynikající hudebník, nenechá 

si říkat císař a jak říká hrabě Strack: "Jako Němec musí hudbě 

rozumět". 

V řadě detailů i větších sekvencí si nelze nevšimnout 

podobnosti s Formanovým Amadeem, 1235 ať se jedná o záběry z 

oper jako je Únos ze serailu, koncertující císař Josef, fakt, že se 

opera Don Giovanni prolíná se s dramatem, kdy chce Mozartovi 

utéct manželka a běží za ní uličkami v plášti, stejně jako když 

skládá na konci Requiem pro peníze od tajemného starce. To 

1235 Amadeus (Miloš Forman, 1984) 
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svědčí jen o kvalitě Hartlova filmu. Ve filmu je i kratičká 

prolínačka na Prahu, na nápis Vila Bertramka, kde se Mozart má 

podle svých slov skvěle a říká, že "tyto dny tady v Praze jsou 

nejlepší v celém mém životě". 

Dobová německá kritika si z Mozartova života ihned našla 

poučení: "Mozartův život byl přetěžký a velice tvrdý, obklopený 

stíny a tisíci protivenstvími. On, který hledal krásu, musel trpět 

ošklivostí světa jako málokdo. Ale snad právě to dělá z jeho hudby 

něco tak velkého. Kdo necítí, že za touto hudbou stojí člověk, který 

musel překonat utrpení a překážky, ten je předem poražen!"
1236 

Dalším podstatným motivem, který připomínal 

obyvatelům bývalého Rakouska jejich identitu, bylo zdůrazňování 

specifičnosti jejich jazyka, zvyků a způsobu života, především se 

to týkalo tzv. "vídeňáctví". 

Režisér a herec Hans Thimig propojil ve svém filmu 

Briiderlein fein (1942) jak motiv oslavy významné rakouské 

kulturní osobnosti, tak motiv vídeňské specifičnosti. Hlavním 

hrdinou je dramatik Ferdinand Raimund, který zápasí se sebou 

samým i se státní mocí bývalého Rakouska-Uherska. Film začíná 

příznačně pohledem na město Vídeň, kde se pohybují zpívající 

postavičky v cylindrech, divadelníci s vídeňským přízvukem, 

muzikanti komponující valčíky a jejich životy se prolínají 

s ukázkami z operetního a lidového divadla. Vládně tu jakési 

bezčasí a pohoda, kde jediný problém představuje láska k ženě. 

jako by chtěl režisér připomenout, že Vídeň si zachová svůj svéráz 

a originalitu i po anšlusu. Typickým příkladem je dlouhá, 

dramaturgicky naprosto zbytečná scéna, v níž si postavy 

objednávají typická vídeňská jídla jadrnou vídeňštinou. 

Zajímavý motiv zde tvoří zobrazení císařské policejní 

mašinérie, která našla rukopisy divadelních her, "což se musí 

hlásit". Na poradě se ptá policejní šéf: "Víte, co znamená 

gleichigkeit? Něco jako francouzské libertité, egalité, fraternité -

z toho by mohla být anarchie!" Proto bylo ihned třeba zasáhnout 

1236 Berliner Filmwelt, I O. 6. 1942, s. I 
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cenzurou. Podle příkazu měli policisté "jakékoliv narážky i 

v nejskrytější formě" nalézt, především texty Grillparzera, a ihned 

předložit cenzuře. Tento motiv střetu policie a svobodomyslných 

umělcú, který hraničil s potlačováním tvorby byl nanejvýš 

aktuální, proto je s podivem, že tentokrát nacistická cenzura 

nezasáhla. 

Vrcholem filmu je setkání Raimunda se starým dramatikem 

Grillparzerem, který mu symbolicky předá štafetu hlavního tvúrce 

vídeňského divadelního života. I když poněkud paradoxně, protože 

Raimund se narodil roku 1790 a Grillparzer až roku 1791. 

I tady Raimund radí herečce: "Nechte divadla! Víte, co 

znamená být herec? Propadnout tomu, prodat své srdce i čest." 

Ona ho ale přesvědčí, že jde naopak o to "nastavovat publiku 

zrcadlo, udělat ostatní šťastné... ale také sloužit nesmrtelným 

mistrúm a stát se neobyčejným a velkým člověkem". 

Dalším filmem, který byl natočen především kvúli 

zdúraznění vídeňáctví byl kromě zmíněného snímku Schrammeln i 

Wiener G 'schischten (1940) režiséra Gézy von Bolváryho, který 

se, jak už název napovídá, odehrává celý v jednou nepřetržitém 

dialogu vídeňsky mluvících figurek, jimž kralují Paul Horbiger a 

Hans Maser v rolích číšníkú jedné kavárny, kde se scházejí 

vídeňští skladatelé a spisovatelé z počátku 20. století a čtou se zde 

noviny, kouří cigarety, pije se deset druhú kávy, jódluje se a hraje 

kapela. Objeví se tu i řada narážek na současnou situaci a dokonce 

se tu objeví i zatýkání neuniformovanou tajnou policií. Například 

ve chvíli, kdy se ptá host číšníka, co je nového a číšník odpoví, že 

nic. "V parlamentu se názory nerozchází ani na okamžik." 

Host odpoví: "Ano. Debaty už vúbec neexistují." 

Číšník: "Ne, absolutně ne. To dřív to bylo jiné ... " 
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Filmové žně - přehlídka českých filmů na pomezí kolaborace a 

odporu 

Ve vztahu k filmům s národní tematikou je třeba stručně zmínit 

akci nazvanou Filmové žně. Jednalo se o výroční přehlídku či 

festival české filmové produkce. Ve Zlíně ji poprvé v roce 1940 

zorganizovali pracovníci zlínských ateliérů z pověření Filmového 

ústředí pro Čechy a Moravu a pod záštitou protektorátní vlády. 

"První ročník Filmových žní, který se konal v červenci 1940, měl 

výrazný národně manifestační charakter."1237 

Ve Zlíně se pořádala přehlídka právě proto, že "Je tam 

největší biograf v zemích českých (2500 míst). Pak je tam dosti 

možností ubytovacích i zásobovacích, poněvadž právě v tu dobu 

mají Baťovi dělníci dovolenou." 1238 

Filmaři ale zdůvodňovali konání Filmových žní mnohem 

idealističtěji. Přehlídka měla především zvětšit zájem o český film 

a měla předejít tomu, aby firmy "neprodukovaly jen prázdné 

zábavné filmy". 1239 Důraz na kvalitu českého filmu kladli i 

zástupci české vlády. "Český film je jedním z nejdůležitějších 

prostředků naší národní kultury a má velký význam pro národní 

výchovu. Toto poslání zavazuje všechny filmové činitele, aby se 

všemi silami snažili nejen udržeti, ale čím dále zvyšovati 

uměleckou úroveň našich filmů." 1240 Podle scénáristy Václava 

Wassermana měla mít úloha přehlídky a odměňování tvůrců 

manifestační ráz. "Filmař, vyznamenaný za vrcholné dílo produkce 

toho roku, měl by být hrdý ne na to, že je nejlepší, nýbrž na to, že 

jako umělec slouží za všech svých sil kultuře svého národa.'" 241 

1237 Brož-Frída, c.d., s.188. Lída Baarová ve svých pamětech poznamenává, že 
se ho účastnilo asi 200 herců a měl "vysloveně národní demonstrační chrakter". 

1238 II. filmové žně, Arijský boj 1941, č.32, 16.8.1941, s.2 
1239 Vyjádření ředitele několika pražských kin Františka Bláhy, in: Smrž, Karel 
(red.): Filmové žně, Praha 1940, s. ll 
1240 Vyjádření vrchního odborového rady ministerstva školství a národní osvěty 
Františka Chmelaře, in: Smrž, Karel (red.): Filmové žně, Praha 1940, s. 13 
1241 Václav Wassermann, in: Smrž, Karel (red.): Filmové žně, Praha 1940, s. 19 
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Druhý důvod konání zlínské přehlídky ale moc 

nenasvědčoval o odbojném charakteru přehlídky, spíše naopak 

přesně konvenoval ideologii okupační politiky. Město Zlín bylo 

podle řady filmových pracovníků symbolem usilovné a poctivé 

práce, v "dřou pilné ruce tisíců dělníků". 1242 Stejně tak název žně 

měl symbolizovat tvrdou a záslužnou práci. 

Ředitelem festivalu byl jednatel Filmového ústředí Otakar 

Mudroch, který společně s pěti spolupracovníky zvládl dát 

dohromady festival, který česká filmová obec do té doby nezažila. 

"Pracovní výbor - neuvěřitelně malý kolektiv - dostal při svém 

vzniku do vínku sedm filmů a město Zlín. Co pak přišlo, byla 

pracovní improvisace - termínový šestinedělní práce ne bez 

překážek. Tisk, 3000 vývěsek individuálně distribuovaných 

v Čechách i na Moravě, 200 reklamních diapositivů v nejlepších 

biografech a rozhlasové relace: to byl náš propagační orchestr. 'd 243 

Filmové žně trvaly od 3. do 8. července 1940. velká část 

programu byl věnována památce Tomáš Bati a manifestaci 

moderních vymožeností města Zlína. Vrcholem byla sobotní 

gardenparty a společenský večer, na němž vystoupily desítky 

umělců. 

Pro úvodní ročník bylo vybráno osm celovečerních a 13 

krátkých filmů. Do soutěže byly přihlášeny snímky Artur a 

Leontýna, Konečně sami, Minulost Jany Kosinové, Pacientka Dr. 

Hegla, Panna, Štěstí pro dva a Muzikantská Liduška, jejichž 

't' ' v 1 v' k t. ' hl " 1244 P dl ' SD prom1 am "me o pnmo provo a 1vm o as . o e zprav 

byl do této akce vnášen politický tón. 1245 Zajímavé je, že se 

nejednalo o přehlídku nové produkce, ale soutěže se zúčastnily i 

snímky, které se v kinech již dávno promítaly. V porotě zasedali 

1242 Prohlášení ředitele Elekta filmu a Slavia filmu Aloise Fialy, in: Smrž, Karel 
(red.): Filmové žně, Praha 1940, s. 12 
1243 Předseda pracovního výboru Filmových žní Otakar Mudroch, in: Smrž, 
Karel (red.): Filmové žně, Praha 1940, s. 14 
1244 Brož-Frída, c.d., s.188 
1245 Doležal, c.d., s.209 
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například kritici A M. Brousil, Karel Smrž či aktivistický šéf VII. 

sekce Kulturní rady Národního souručenství Zdeněk Zástěra, který 

byl jejím předsedou, což jen svědčí o tom, že se zlínský festival dá 

považovat spíše za událost na pomezí mezi úlitbou režimu a 

manifestací kvality národní kultury než za jednoznačně protestní či 

dokonce protirežimní událost. 

Předseda Filmového ústředí pro Čechy a Moravu Emil 

Sirotek měl s festivalem do dalších let velké plány. "Chtěli 

bychom, aby z Filmových žní vyrostlo v budoucnosti něco většího 

než pouhá přehlídka několika filmů. Aby se staly soutěžením o 

kulturní a umělecké hodnoty, ušlechtilým zápasem všech, kdož 

český film tvoří a usilují o to, aby byl zrcadlem vyspělosti našeho 

národa." 1246 

Druhé Filmové žně se uskutečnily přesně za rok - v červenci 

1941. I toto byl podle Emila Sirotka ryze český podnik. Němci ale 

"vyslovili požadavek, že by na Filmových žních měla být 

předváděna vrcholná německá díla." 1247 Na této přehlídce byl 

Sirotek, už jako předseda ČMFÚ, vyšetřován, proč vedle sebe 

nechal volnou židli, kde měl sedět někdo, kdo nepřijel. Měl tak 

údajně učinit k poctě zemřelého Tomáše Bati. To musel podle 

Sirotka říci gestapu "někdo z aktivistů" .1248 

Kinorevue, 20. 8. 1941 

První i druhé Filmové žně byly pojaty jako velkolepá show. 

"Ještě nikdy nebyla ve Zlíně taková honba za autogramy, jako za 

letošních Filmových žní. Byla to opravdová horečka. Podpisová 

posedlost se nezarazila před žádnými překážkami: herci prchali 

před lovci autogramů do rozličných míst. Marně. Číhající 

obecenstvo s ohromnými spoustami lístků se domnívá, že herci 

nemusejí jíst, že prostě nemusejí dělat nic jiného než podpisovat. 

Miláčkem Zlínských je Nataša Gollová a po ní hned Oldřich Nový. 

1246 Prohlášení Emila Sirotka, in: Smrž, Karel (red.): Filmové žně, Praha 1940, s. 
16 
1247 Sirotek, Emil: Jak byl znárodněn československý film lil, in: Film a doba 
ll, 1965, s. 181 
1248 tamtéž 
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( ... ) Nejvíc byl obléhán Oldřich Nový. Jak se sám přiznal, počítal 

své podpisy a ve středu se podepsal za den 832krát. Byl tak 

obležen, hlavně ženským pokolením, že často ani neviděl na 

podpis." 1249 

Na Filmových žních se tajně scházeli i čeští filmoví 

pracovníci, kteří připravovali plány na poválečnou organizaci 

kinematografie. "Vzpomínám si, že na II. filmové žně přijel 

nečekaně Zankl, protože už začal cosi tušit. Aby nám nepřekážel, 

dostal jsem za úkol odvézt ho na napajedelský zámek a postarat se, 

aby tam to odpoledne, kdy měla být porada naší skupiny," píše o 

podezřívání z německé strany Elmar Klos. 
1250 

Nacisté byli navíc nespokojení s výhradně českým obsahem 

přehlídky a pokoušeli se o zařazení německých filmů. Narazili na 

odpor a nakonec "si alespoň vynutili, aby byly do festivalu 

zařazeny jejich válečné týdeníky".
1251 

Zlínský festival napadaly i fašistické plátky: "Kdyby naši 

čeští filmaři místo takto ztraceného týdne byli hlídali sedlákům při 

žních chalupy, a chovali děti, byli by vykonali více."
1252 

To vše byly pro české filmaře nepříznivé okolnost a není 

proto s podivem, že další Filmové žně se už nikdy nekonaly. 

1249 Kinorevue, 20. 8. 1941, s. 3 
125° Klos, Elmar: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 

1965, s.74 
1251 Doležal, c.d., s.209 
1252 II. filmové žně, Arijský boj 1941, č.32, 16.8.1941, s.2 
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Odbojová činnost českých filmových pracovníků 

Přímá odbojová činnost filmových pracovníků je nečetná. Nejvíce 

se jich do aktivního odporu zapojilo až těsně před koncem 

okupace, kdy bránili barrandovské ateliéry a účastnili se bojů na 

barikádách. 

Nejvýše postaveným představitelem české kinematografie, 

který bezprostředně spolupracoval s odbojovým hnutím, byl Emil 

Sirotek. Po příchodu Němců byl vytvořen Výbor filmových 

plnomocníků, začleněný do Filmového studia. Plnomocníci 

zastupovali zájmy odborových organizací v české kinematografii. 

Emil Sirotek se stal předsedou výboru. 1253 "Zakročovali jsme, kde 

bylo třeba. Tak se nám podařilo, že ... Němci nejenom nevzali 

žádné z našich kin, ale taky výtěžky z kin zůstávaly nám" líčí 

činnost orgánu Sirotek. 1254 

Výbor plnomocníků ovšem neměl dostatek autority. "Šli 

jsme za Sohnelem, poukazovali jsme na Německou filmovou 

komoru a tak jsme mu vlastně podstrčili vzor pro Českomoravské 

filmové ústředí (ČMFÚ), které by organizovalo a řídilo celý 

filmový obor v Čechách a na Moravě." 1255 26. října 1940 bylo 

ČMFÚ zřízeno. Tím byly zrušeny všechny dosavadní filmové 

organizace včetně České filmové unie, jejíž majetek taky přešel na 

ČMFÚ. Členství v organizaci bylo závazné jak pro fyzické, tak pro 

právnické osoby, působící ve filmovém průmyslu. Emil Sirotek byl 

na návrh protektorátní vlády jmenován jejím předsedou. Sám 

dokonce uvádí, že mu to předseda vlády Eliáš výslovně nařídil. 1256 

"Vydával jsem dekrety, povoloval výrobu filmů, jmenoval 

vedoucí kin. Všechno prostě leželo v mých rukou," napsal o svých 

1153 Ve výboru plnomocníků byli kromě Sirotka ing. Mudroch za kina, Jan Musil 
za půjčovny filmů, Karel Feix za výrobu, Ladislav Kolda za ateliéry, Leopold 
Vyhnálek za laboratoře a Václav Binovec za Českou filmovou unii. 
1254 Sirotek, Emil: Jak byl znárodněn československý film III, in: Film a doba 
I I, 1965, s.l81. Němci několik nejdůležitějších kin ve skutečnosti zabrali. 
1255 tamtéž 
1256 tamtéž. Na předsedu byli navrhováni také Miloš Havel a Vlasta Burian. 
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kompetencích Sirotek. Jeho pravomoci byly ale velice omezené. 

Všechny skupiny ČMFÚ měly v čele vždy českého a německého 

vedoucího. Funkci jednatele zastával Čech Gottlieb Smola, ve 

skutečnosti Bohumil, který získal německé občanství a působil 

jako "německý hlídač" 1257 
. Bezprostřední dozor nad ČMFÚ 

vykonával Úřad říšského protektora prostřednictvím svého 

kulturně politického oddělení. Přímým styčným orgánem byl dr. 

Wilhelm Sohnel. Schvalování filmů měl s konečnou platností na 

starosti Úřad pro schvalování filmů a zahraniční obchod měly 

v kompetenci taktéž německé úřady. 

Sirotek s tajemníkem Havelkou "zprostředkovali podpory 

rodinám uvězněných, které jsme získávali z fondu provozu 

zabavených sokolských kin". 1258 Zasazovali se o natočení a 

schválení některých českých filmů - podařilo se jim například po 

dlouhém boji prosadit film Městečko na dlani. 

Činnost Emila Sirotka jako předsedy centrálního 

kinematografického orgánu se neobešla bez ústupků. Po válce byl 

obviněn ze psaní článků, které propagovaly nacismus, a ze styku 

s některými německými funkcionáři. 1259 "Za svého předsednictví 

v ČMFÚ získal pro sebe bio Deklaraci a cestou arisace od 

Auswanderungsfondu dům pro ČMFÚ. Zúčastňoval se oficiálních 

zájezdů do Mnichova a na bienale." 1260 Dlužno podotknout, že 

Sirotek se s německými činiteli stýkal jen z funkce svého úřadu a 

několika články do Filmového kurýra musel splatit daň za to, že se 

mohl celkem úspěšně zasazovat o český film. Sám byl před válkou 

i za války majitelem kina Aero na Žižkově. 

Jako vrcholný představitel české kinematografie se Sirotek 

dostal i do styku s Národním revolučním výborem inteligence 

Vladislava Vančury, ale vzhledem k jeho brzkému zničení 

gestapem na jaře 1942 z jejich spolupráce nic zásadního nevzešlo. 

1257 tamtéž 
1258 tamtéž, s. 182 
1259 AMV, 2-10-292 
1260 SÚA, 35-29-25/5, k.3. Zde je míněno benátské filmové bienále. 
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V roce 1943 Sirotek svůj úřad opustil. "Prvního července 

1943 mě vystřídali. Mládencům se podařilo, že tam dostali 

vzácného muže, absolutně spolehlivého, českého, s námi cítícího -

Františka Bláhu, ředitele kina Adria." 1261 

Německé úřady netušili, že hned po okupaci vstoupil Sirotek 

s bratrem Bohumírem do odbojové organizace V boj. "V bytě 

mého bratra byly vysílací stanice a také v mém bytě byla a z bytu 

mého bratra se též vysílalo. V listopadu 1939 odchodem Bohumíra 

do zahraničí a zatčením mého bratra Zdenka, který se ve věznici 

gestapa v Pardubicích otrávil a podřezal, bylo spojení s touto 

k . v v "1262 s upmou preruseno. 

Svoji odbojovou činnost obnovil Sirotek na jaře roku 1942, 

kdy ho navštívili dva parašutisté a předložili mu fotografii jeho 

bratra, sloužícího v zahraniční armádě v Anglii. Několik týdnů jim 

poskytoval potraviny a informace. Dohodl se s nimi, že bude 

nepomáhat jako kontaktní místo pro parašutisty, kteří ztratí na 

území protektorátu spojení. Zanedlouho ho navštívili další dva. 1263 

Partyzánům, kteří hledali 

zprostředkovával potřebné kontakty 

spojení s Londýnem, 

jakýsi učitel Straka. 

Parašutista jménem Pechal měl podávat do Londýna zprávy z 

Kyjovska, byl zatčen a prozradil spojení na Straku. 1264 Konfident 

gestapa v českém odboji Vladimír Ryšánek ho kontaktoval jako 

spolupracovník generála Luži. Straka ho poprosil, aby odjel co 

nejdříve do Prahy k řediteli Sirotkovi, který byl určen Londýnem 

jako ústředna pro ztracené výsadkáře. Oznámil mu i heslo, kterým 

se má ohlásit. 1265 Viktor Ryšánek 1266 jako schopný agent stopu 

1261 Sirotek, Emil: Jak byl znárodněn československý film III, in: Film a doba 
ll, 1965, s.l83 
1262 AMV, 302-116-4, výpověď Emila Sirotka z 29.10.1945. Viz Přílohu 26. 
1263 AMV, 302-116-4, výpověď Emila Sirotka z 29.10.1945 
1264 AMV, 300-9-2, výpověď Viktora Ryšánka z 26.6.1945 
1265 AMV, S-5-5, výpověď Viktora Ryšánka 
1266 Viktor Ryšánek byl provokatér brněnského gestapa. Od roku 1940 byl 
stálým placeným konfidentem. Spolčil se se Stanislavem Jizerou a Karlem 
Paprskářem, "aby jako agent-provokatér navázal spojení s vedoucími 
osobnostmi odbojového hnutí a na nich vyzvěděl a gestapu vypověděl úkoly, 
organizaci a složení jednotlivých složek odboje, což se zdařilo. Udal asi 160 
osob, z čehož 30 bylo popraveno. (AMV, 302-116-2) 
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vedoucí k Sirotkovi neztratil. "Z této debaty jsem oznámil gestapu 

jen to, že v Praze je ředitel Sirotek, u kterého se mají přihlásiti 

parašutisté, kteří ztratili jakékoliv spojení. " 1267 

Ryšánek se Sirotkovi představil jako Dr. Červený a požádal 

ho o spolupráci s moravskou skupinou generála Luži, k níž patřil. 

Sirotek mu uvěřil a začal mu předávat informace o osobách 

z kulturního a politického života. "Tím Sirotek pracoval po celou 

d b k vd v t " 1268 o u o upace neve ome pro ges apo. 

Sirotek byl zapojen do činnosti Lužovy skupiny a úzce 

spolupracoval s Jaroslavem Kvapilem. 1269 Ryšánek za ním 

docházel pravidelně a žádal, aby ho "seznámil s Olgou 

Scheinpflugovou, Zdeňkem Štěpánkem, ministrem Hrubým a dále 

se velmi často ptával ... po ministru Bienertovi". 1270 

"V roce 1943 jsem byl pětkrát u ředitele Sirotka, abych s ním 

neztratil kontakt a zkontroloval, prošli-li jeho ústřednou nějací 

parašutisté," vypovídal o svém hlavním záměru Ryšánek, podle 

něhož byly však "výsledky negativní". 1271 

Ryšánek Sirotkovi tvrdil, že si ho jeho bezprostřední 

nadřízený Jizera i sám Luža vyhlédli jako organizátora ilegálního 

kulturního života. "Na konci roku mi Sirotek nabídl spojení na 

ilegální organizaci, jejímiž představiteli měli být min. předseda 

Bienert a min. Hrubý. Pokud se toho spojení týče, navázání 

provedeno nebylo, poněvadž organizace neexistovala, a celá akce 

měla snad být vyvolána za účelem vytírání očí Bienertem a 

Hrubým před blížícím se koncem." 1272 

Závažnější bylo, že Sirotek seznámil Ryšánka s Františkem 

Richterem a se sekčním šéfem Lánym, kteří v odboji skutečně 

pracovali. "V březnu roku 1944 mně (Sirotek) sdělil, že mě může 

seznámit s někým , kdo mi poví víc o nějaké organizaci .... Jeden 

1267 temtéž 
1268 AMV 20-10-292 
1269 AMV, 325-132-7 
1270 AMV: 302-116-4, výpověd' Emila Sirotka z 29.10.1945 
1271 AMV, 300-9-2, výpověď Viktora Ryšánka z 26.6.1945 
1272 tamtéž 
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. h b 1 , . . . N 'k " 1273 L, z mc y prez. Lany, mez1 mm1 1 gen. ova . any 

Ryšánkovi nevěřil , ale Sirotek se ho zastal. 1274 "Zde se osvědčilo 

podchycení gestapem známých osobností na svých místech. Pro 

mne to znamenalo legální uvedení. Lány mne informoval o 

d ' . . ev h' h"l27'i po zemm orgamzac1 v ec ac . · 

Generál Novák Ryšánkovi sdělil, že by potřeboval navázat 

spojení se skupinou generála Luži. Ryšánek proto jako spojka 

dojížděl z Brna do Prahy pravidelně. "V květnu nebo červnu 

přestal Ryšánek dojíždět . . . chtěl jsem se za ním a Jizerou 

vypraviti do Brna, když jsme se dozvěděli ohromující varovnou 

výzvu z londýnského rozhlasu, že Jizera a Ryšánek jsou ve 

službách gestapa," vypověděl Emil Sirotek. 1276 

Sirotek se odstěhoval za svého bytu k řediteli Nationlafilmu 

Karlu Feixovi. Mezitím byli Lány, Novák a Sirotkův přítel 

Jaroslav Kvapil zatčeni. Richter spáchal sebevraždu. 16. prosince 

1944 si gestapo došlo i pro Sirotka. 1277 Byl vyslýchán ohledně své 

1273 tamtéž 
1274 AMV, 302-116-4, výpověď Emila Sirotka z 29.10.1945 
1275 AMV, 300-9-2, výpověď Viktora Ryšánka z 26.6.1945 

1276 AMV, 302-116-4, výpověď Emila Sirotka z 29.10.1945, k tomu i Kabelík, 
Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a doba ll, 1965, 
s. 242: "Na podzim roku 1944 upozornil mne a Fialu inž. Holman, že člen naší 
filmové skupiny Emil Sirotek se pravděpodobně stýká s jistým Jizerou a 
Ryšánkem, kteří byli označeni českým rozhlasem z Londýna za zrádce, a prosil 
nás, abychom Sirotka okamžitě varovali." 
1277 Vyšetřující orgány si po válce spletly Emila Sirotka se svým jmenovcem, 
který při výsleších udal velkou část komunistické ilegální organizace. Dne 27. 
března 1943 přišel do bytu manželů Bláhových v Divišově ulici, který byl 
obsazen policejními orgány. Sirotek se dal na útěk, byl pronásledován 
policejním orgánem Hofmanem z policejního ředitelství a za pomoci 
uniformované policie zadržen. Při zatýkání Sirotek vystřelil a zranil policistu 
Hofmana. Byl pak předán gestapu, tehdy již gestapo vniklo do této organizace, a 
... usvědčoval zatčené funkcionáře." (AMV, 325-132-7) Sirotkovo zatčení 
mělo katastrofální důsledky, o čemž svědčí výpověď pracovníka gestapa Josefa 
Bohmeho: "Sirotek se zdráhal vypovídat, později ale vylíčil celou svou ilegální 
práci do všech podrobností a vydal celou svoji ilegální organizaci v Plzni, bylo 
pozatýkáno na 800 osob v Plzni a okolí, Sirotek vydal také v Praze všechny své 
ilegální ubytovatele včetně svých nejlepších kamarádů."(AMV, 325-116-1) 
Hermann Zander vedl výslechy Sirotka: "V Berlíně jsem pak byl půl roku a po 
svém návratu jsem pracoval na jednom větším případě, a to byl případ Emila 
Sirotka. Celá tato věc se rozšířila na Plzeň a v této věci bylo celkem zatčeno 
1200 osob. E.S. podroben zostřenému výslechu, snad se pokoušel o sebevraždu 
doznáním odhalil gestapu celou ilegální organizaci v Plzni a jmenoval tamější 
funkcionáře .... " (AMV, 325-132-7) 
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odbojové činnosti i činnosti svých bratrů. Byl údajně označován 

"jako zakladatel přípravy pro revoluční hnutí ve filmu". 
1278 

"Byl jsem vyzrazen v souvislosti s Jaroslavem Kvapilem, 

který byl taky zatčen ... Jedna větev naší skupiny vedla do Brna a 

byla napojena na Lužu, u něhož se objevili dva zrádci: Ryšánek a 

plk. Jizera .... ti pak odkryli Lužův úkol. A tak se nakonec dostalo i 

na mě," 1279 líčí okolnosti svého zatčení sám Sirotek. 

Ryšánek svou vinu na jeho zatčení popřel: "Sirotek se mi 

přiznal, že u něj bylo několik ... parašutistů, které vybavil mapami, 

penězi a instrukcemi, aby mohli pokračovat ve svých úkolech. 

Všechno jsem gestapu nehlásil. ... Jeho činnost jsem bagatelizoval, 

avšak nezabránil jsem tomu, aby v létě 1944 nebyl zatčen a to 

ústřednou, která z jiné strany byla na Sirotka upozorněna." 1280 

Ke svému výslechu podotkl Sirotek jen, že "na nic filmového 

se neptali". 1281 "Ve svých výpovědích jsem všechno popíral, přes 

velké mučení jsem nevyslovil jméno jediné osoby, s kterou jsem 

byl ve spojení. ... Měl jsem krátce před soudem, když nastal 

převrat." 1282 

Dalším filmovým pracovníkem, jenž měl podíl na českém 

odboji byl režisér Ladislav Brom, zeť fašisty Zdeňka Zástěry. 

Z muže, jenž v březnu 1939 obsazoval barrandovské ateliéry 

jménem generála Gajdy, se stal přesvědčený bojovník za českou 

věc. Mohl k tomu dopomoci konflikt se Zástěrou, po kterém byl 

zatčen gestapem a obviňován ze styků s komunisty. Nic se 

neprokázalo a Brom byl po čtyřech měsících po intervenci Lídy 

B ' v v 1283 aarove propusten. 

Od roku 1943 působil v ilegální skupině Mstitel. Ve svém 

bytě skrýval dr. Váhalu. V tomtéž roce se spojil s Bromem JUDr. 

1278 AMV, 302-116-4, výpověď Emila Sirotka z 29.10.1945 
1279 Sirotek, Emil: Jak byl znárodněn československý film III, in: Film a doba 
ll, 1965,s.183 
1280 AMV, S-5-5 
1281 Sirotek, c.d., s.l83 
1282 AMV, 302-116-4, výpověď Emila Sirotka z 29.10.1945 
1283 AMV, 300-1-3 (k zatčení došlo 22.11.1942) 
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Zdeněk Lukeš, když se "skrýval před gestapem, dával hlášení 

vojenské i politické konal výzvědnou službu (Klecanda, Kožíšek) a 

pracoval tím pro vysílání stanice Rady tří". 1284 

Bromův byt byl používán pro schůzky odboje, ukrýval v něm 

Lukeše a "pokoušel se navázat spojení mezi Němci a Jaroslavem 

Kratochvílem, ale Kratochvíl byl zatčen. Brom navázal pak vedle 

své skupiny Brom-Juhan-Hoffmann další spojení s velkou 

skupinou Odboj čsl. Mládeže, kterou vedl prof Preiminger, 

ilegálním jménem Vrkoč." 1285 

Že se Ladislav Brom netěšil mezi filmaři dobré pověsti 

potvrzuje svědectví Vladimíra Kabelíka: "Holman se ... 

dozvěděl, že se členové spolupracující skupiny Václav Černý, 

Josef Palivec, Jaroslav Kratochvíl sešli s režisérem Bromem

Kořínkem v jeho bytě, proto mne žádal, abych je prostřednictvím 

Elbla varoval, ... ovšem byli záhy potom zatčeni". 1286 

Podle výpovědi plukovníka Veselého - Šteinera byl Brom 

členem zpravodajské brigády. "Tato skupina dodávala výborné 

zprávy, obstaral přesun jediných vysílaček, které měla Národní 

rada česká k povstání a konal přípravy pro svozy zbraní. ... Dodal 

2 zprávy o filmu, které jsme zpracovali do situační zprávy do 

zahraničí. První byla v zimě 1944/45. Zprávy dávaly dobré 

směrnice pro protinacistickou propagandu. Účastnil se revoluce 

velmi aktivně." 1287 

Ladislav Brom připravoval zásobování v prvních dnech 

revoluce, "jeho skupina se zúčastnila svozu zbraní a organizovala 

k tomuto účelu (bratři Juhani) nákladní automobily. V jeho bytě 

byla přechodně umístěna vysílačka, která odtud byla v první 

revoluční den převezena do kasáren Jiřího z Poděbrad." 1288 

1284 tamtéž 
1285 tamtéž 
1286 Kabelík, Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a 
doba ll, 1965, s. 242n 
1287 AMV, 300-1-3, výpověď plk. Veselého-Šteinera z I O. 7.1945 
1288 AMV, 300-1-3 
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Ilegální činnost mohla mít různé formy. Jednou z nich byla 

práce na nepovoleném filmu se silnými nacionálními akcenty, na 

němž se podílel i Jan Pivec. "Někdy v roce 1940 jsem namluvil 

komentář ke krátkému filmu Zlatá kaplička nad Vltavou. Natáčeli 

jsme ho v noci, tajně, ve sklepě činžáku někde na Žižkově." 1289 

Někdo tvůrce filmu udal a následoval výslech v Pečkově paláci, 

kdy byl Pivec dotazován, proč vložil do slov o jednotě českého 

národa a o lásce k vlasti tolik rozechvění a proč zdůraznil právě 

tato slova. 1290 Námětem filmu byla historie stavby Národního 

divadla a podrobná prohlídka jeho vnitřní výzdoby. Režíroval jej 

Josef Kokeisl, scénář napsal F. H. Otto a kameramany byli 

Jaroslav Fischer s Janem Kokeislem. Hudbu složil Emo Košťál. 

Jan Pivec četl takovýto komentář: "0 Svatém Janu roku 1868 

byly položeny základní kameny ke stavbě ND. Z celých Čech, z 

Moravy, od Čechů za mořem z mnoha míst svezeny kvádry pro 

stavbu ND. Začalo vyrůstat z touhy a nadšení, ze svorné vůle 

všech, v jejichž prsou bilo české srdce. Vzrůstalo v symbol životní 

síly, v tvrz jeho kultury, v silný a mohutný symbol jednoty národa 

a lásky k rodné řeči. Nuž brány divadla se otevřete, ať to sluncem 

svítí a sem ať vstoupí první tvůrce jeho, ten český lid, jenž silou 

ducha svého, svou prací, mozoly je vystavěl. Prý vždy myslil naň, i 

v nejtěžší své době vždy znovu dal, neb stavěl národ sobě. 

Ještě doutnají ohořelé trámy a rána v srdci krvácí. Hlavy však 

vzhůru! Do nové práce! Na troskách starého vystavíme nové! Ne, 

požár nezkrušil a nepodlomil! Lásko k vlasti, rodné řeči, plná 

nespoutané síly těch, kteří vytvořili nám z ohořelých trosek opět 

nové, bud' požehnána!'" 291 

1289 Pivec, Jan, s. 114. O amatérský film se pokoušel Jára Kohout: "Naše odvaha 
vzrostla. Čtyřicet okolních vilařů se rozhodlo natočit tajně humorný film o všech 
těch nacistických vymoženostech, jako bylo Kuratorium mládeže, Kraft durch 
Freude, totální nasazení a tak. Napínavé a velmi zábavné filmování na 
šestnáctimilimetrový film režíroval Eman Fiala. Film se ztratil, příjemná 
vzpomínka na nepříjemnou dobu zůstala." (Kohout, Jára: Hop sem hop tam, 
s.l46) 
1290 tamtéž 
1291 tamtéž, s. liS 
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Jan Pivec se zmiňuje i o umělcích, jimž stávající režim velice 

ztížil či dokonce znemožnil vystupování nebo tvorbu. Z Národního 

divadla musely odejít například Jarmila Kronbauerová a Eva 

Vrchlická, protože byly manželkami Židů, 1292 Olga 

Scheinpflugová musela své scénáře podepisovat pseudonymem, 1293 

Ljuba Hermanová1294 měla účinkování ve filmu i divadle zakázáno 

pro svůj židovský původ a Oldřich Nový musel čelit nevybíravým 

útokům fašistického tisku pro původ své manželky. Podle Eduarda 

Kohouta ji "Nový celou válku zachraňoval". 1295 O tom, že jeho 

život v protektorátu byl více než trpký svědčí i události z konce 

okupace. "Oldřich Nový podepsal smlouvu na hlavní dvojroli 

Allana a Soukupa ve filmu Jenom krok ... a že napíše i scénář spolu 

s Václavem Wassermannem. Filmovalo se jen několik dní a pak 

byla práce přerušena ... " 1296 31. ledna byl Nový zatčen a převezen 

do internačního tábora Hagibor. Odtud byl v únoru 194 5 

deportován do koncentračního tábora Osterode-Harz, kde byl 

vězněn do poloviny dubna. 1297 Film zůstal za protektorátu 

nedokončen. 

Proti praktikám okupačních orgánů se ostře stavěl E.F. 

Burian, který měl nemalé potíže kvůli filmu Věra Lukášová. 1298 

Natočil ho v roce 1939 podle původní divadelní inscenace divadla 

D 39, za hudbu k filmu obdržel státní cenu. Protektorátní vláda 

film brzy po zářijové premiéře zakázala s odůvodněním, že 

1292 tamtéž, s. 126 
1293 Scheinpflugová, Olga: Byla jsem na světě, Praha 1988, s.92 - Scénář 
k filmu Sobota podepsala Scheinpflugová pseudonymem St. Ratajová. Nemohla 
pracovat oficiálně a proto musela rychle sehnat pracovní průkaz. "Němci mne 
pořád kontrolovali na ulicích i ve vlacích. Opatřil mi jej přítel režisér Václav 
Wassennann ... " 
1294 Hermanová, Ljuba: ... a co jsem neřekla, Praha 1993, s. 64 -"Když přišli 
15.března Němci, což se mi nelíbilo a dala jsem to v Novém divadle najevo, byl 
to okamžitě můj konec. Měli jsme přitom před premiérou, jenomže já přestala 
zkoušet, protože mě Oldřich Nový okamžitě sám od sebe sesadil. Přitom jeho 
žena Alice byla Židovka." Oldřich Nový tak ale učinit musel kvůli jejímu 
původu. "Na konci války jsem musela pracovat v jednom internačním táboře na 
periferii Prahy. Předtím jako pomocná síla v kině Lucerna." (Hulec, c.d., s. 26) 
1295 Kohout, Eduard: Divadlo aneb snář, Praha 1975, s.127 
1296 Suchý, Ondřej: Oldřich Nový přichází, Praha 2000, s. 88 
1297 tamtéž, s.93 
1298 Kladiva, Jaroslav: E.F.Burian, Praha 1982, s.288-292 
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"podporuje židomilství, freudiánství a že se stal výrazem sympatií 

k d k • k' '1' Sv vl k " 1299 B • t t 1 emo rat1c ym s1 am ve pane s u . unan pro es ova u 

ministra Nečase, který se nastavěl nikdy k činnosti D 39 odmítavě 

a žádal jej, aby informoval prezidenta Háchu a ministra Havelku o 

tom, že zákaz filmu Věra Lukášová je nesmyslný. Havelka mu 

odpověděl vyhýbavě a Burian byl požádán, aby "opustil ve své 

další divadelní činnosti dosavadní tendence politické"
1300

. Zároveň 

Burianovi zdůraznili, že kulturní autonomii v protektorátu "nelze 

chápat jako úplné nedbání hlavních zásad, platných pro tvorbu 

německou, neboť v Německu je tvorba mající tendenci levicovou 

(marxistickou) úplně potlačena a nebude trpěna ani u nás".
1301 

Hra (a tím i film) byla podle Havelky "založena na ideologii 

komunisticko-zednářské, kterážto tendence jest jmenovitě zřejmá 

při hraní si Věry s míči, nazývanými Pablo a Pedro, neboť tyto dva 

míče mají představovat dva dříve proti sobě bojovavší tábory 

(Valencie a Barcelona), mající sympatie pro komunisty. Ideologie 

konservativní, představovaná babičkou a Lábem, jest kreslena tak, 

aby byly vyjádřeny její špatné vlastnosti. Kromě toho lze hře z 

hlediska čistě výchovného, že Věra, ač jest teprve dvanáctileté 

děvče, ukazuje vědomosti o tom, že nemůže být pro případnou 

vraždu oběšena, ježto jí není ještě osmnáct let." 1302 V březnu 1941 

byl Burian zatčen a jeho divadlo zavřeno. 1303 

1299 tamtéž, s. 290 

1300 tamtéž, s. 291. Adina Mandlová se zmiňuje o tom, že film Kristián jí "vynesl 
národní svatováclavskou cenu za filmový projev. Myslím, že Oldřich (Nový
pozn. aut.) ji nedostal jen proto, že jeho paní byla Židovka. (Mandlová, Adina: 
Dneska už se tomu jenom směj u, Praha 1990, s. 72) 
1301 Kladiva, Jaroslav: E.F.Burian, Praha 1982 
1302 tamtéž, pozn. 389 

1303 Černý, Jindřich: Jiřina Štěpničková, Praha 1996, s. 144 
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Zdeněk Štěpánek riskoval, když ve svém bytě schovával 

Julia Fučíka. Odmítl vstoupit do Ligy proti bolševismu. Byl 

vyslýchán v Černínském paláci, jeho hry byly zakázány, nemohl 

podepisovat své scénáře, musel odejít z konzervatoře, kde učil. 1304 

V podobném případě dopadla herečka Anna Letenská 

tragicky. Při natáčení filmu Přijdu hned zatklo jejího muže 

gestapo. Obvinili ho, že nechal u nich přespat lékaře doktora 

Líčka, který ošetřil pachatele atentátu na Heydricha. 1305 "Anna 

Letenská se mi svěřila, že když s manželem poskytli lékaři nocleh, 

nic nevěděli." 1306 

Vávra jako režisér filmu znal situaci detailně: "Pan Havel za 

ni intervenoval, ale gestapáci mu řekli, že je to zbytečné. Docílil 

aspoň, že ji nechali dotočit film, aby neztratil jako producent 

vynaložené peníze. Ve skutečnosti ji nechali volně se pohybovat a 

čekali, kdo se na ni napojí, aby odhalili nějako ilegální skupinu .... 

Každý den odevzdávala v Petschkově paláci balíček pro svého 

muže. Viděl jsem paní Letenskou, jak sedí za kulisou, s tváří v 

dlaních, ve strašné úzkosti o život svého muže, jí gestapáci 

namlouvali, že se jí to netýká, a když byl čas a scéna připravena, 

vstala a šla před kameru hrát svou komickou roli. Den po natáčení 

ji gestapo zatklo." 1307 Podle Otakara Vávry byla popravena 

v Terezíně. 1308 

1304 Vostrý, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek- herec a dějiny, Praha 1997, s.211. Jiří 
Weiss i Otakar Vávra k tomu poznamenávají, že Fučík měl intimní poměr se 
Štěpánkovou manželkou. "Až jednou za okupace, kdy se Fučík maskoval vousy 
a černými brýlemi, přišel Zdeněk Štěpánek dřív domů a našel je spolu v pokoji. 
Elena (Hálková) se zkusila vymluvit, že mají nějakou ilegální práci, ale 
Štěpánek vzal Fučíka za límec a shodil ho ze schodů." (Vávra, Otakar: Podivný 
život režiséra, Praha 1996, s. 77) 
1305 "Ve vinárně se jí představil člověk, který znal bratra jejího muže, a požádal 
je o nocleh. Jak se později ukázalo, šlo o lékaře, který ošetřil jednoho z 
pachatelů atentátu na Heydricha." (Beneš, Svatopluk: Být hercem, Praha 1992, 
s. 80) 
1306 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 120 
1307 tamtéž, s.121 

1308 Svatopluk Beneš tvrdí, že zemřela v Mathausenu v říjnu 1942 (Beneš, c.d., s. 
80). Taktéž píše, že Letenská byla zatčena po dokončení filmu Minulost Jany 
Kosinové, což nemůže být pravda, jelikož tento film měl premiéru už v roce 
1940. 
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"Při předvádění v kinech na všechny plakáty po celé Praze 

někdo napsal pod titul Přijdu hned ještě dvě slova: Josef Stalin," 

, , O k V' 1309 vzpomma ta ar avra. 

Dalším umělcem, zatčeným gestapem přímo na natáčení 

filmu byl písničkář Karel Hašler. Ve svých estrádních 

vystoupeních před okupací si kritiku Německa neodpustil. V 

květnu 1938 hráli v divadle Járy Kohouta Dceru druhé roty, při 

mobilizaci Hašler "přerušil děj a v klobouku a pršiplášti pronesl 

paličskou řeč proti šikovateli, čalouníku a šílenci, který se na nás 

chystal". Kohout dostal od Zemského úřadu 500 Kč pokuty, 

protože Hašlera nevyhodil z jeviště. 1310 

Ani po okupaci nepřestal německé úřady provokovat, což se 

mu stalo osudné. "Myslel, že okupace je otázka několika měsíců, 

... svými veršovanými novinovými příspěvky do denníku V enko v 

to také skrytě naznačoval, takže už tehdy vzbudil pozornost 

gestapa." 1311 Hašler pořádal zájezdy, kde zpíval a nedbal příliš na 

opatrnost. Z vystoupení se stávaly národní manifestace.
1312 

Divadelní producent František Spurný vypověděl, že už v 

květen 1939 byl "telefonicky pozván do Petchkovy banky společně 

s Karlem Hašlerem, který v Kladně rozdával letáky horníkům. 

Hašler byl vyslýchán asi 4 hodiny, pak byl velmi rozrušen a uvedl, 

že to na něho prasklo (rozdávání letáků) avšak velké štěstí bylo to, 

že nic nedostali do rukou. 'Františku musíme si dát pozor, neb 

němci nejsou staré Rakousko'." 1313 Hašler dostal dokonce zákaz 

zpívat a mohl jen dirigovat. 

1309 Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. 121 
131° Kohout, Jára: Hop sem, hop tam, Praha 1991, s. 132 
1311 Tušek, Karel: Karel Hašler, Praha 1992, s. 26 

1312 tamtéž, s.100 

1313 AMV, 325-105-1 -výpověď Františka Spurného z 13.2. 1946. Spurný byl 
často zván na gestapo kvůli večerům v Lucerně, které pořádal. Jednou proto, že 
František Paul zpíval píseň Šup s ním do hrobu, jíž gestapo vztahovalo na 
Hitlera, jindy Joe Jenčík uváděl večer Byl 1. Máj- bývalý člen Osvobozeného 
divadla ve spoj s I. májem, nejvíce prý byli popuzeni samostatným večerem 
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V létě roku 1941 byl angažován jako odborný umělecký 

poradce filmu Městečko na dlani. Film režíroval Václav Binovec. 

Zmínil jsem, že mezi ním a Hašlerem docházelo podle svědectví 

zúčastněných s ostrým sporům. Při natáčení exteriérů v Ronově 

nad Doubravou "si pro Hašlera přijelo gestapo a odvezlo do Prahy 

do Pečkárny, kde v cele strávil noc. Obvinili ho, že jeho veršované 

články v deníku Venkov byly psány v buřičském a protiněmeckém 

duchu a dokázali mu, že to bylo i po 15. březnu 1939.'"
314 

Nakonec byl propuštěn, a důrazně varován. Hašler se vrátil k 

filmovému štábu, ale varování na gestapu nevzal příliš vážně. 

Koncem srpna se filmový štáb přestěhoval do Ládví u 

Benešova. Podle očitého svědka Karla Feixe byl Karel Hašler 

velmi neopatrný. "Hašler tam měl vždycky společnost místních 

lidí, zpíval tam své písničky o Němcích 1315 
a někde se k tomu 

nachomítl Binovec. Já jsem přesvědčen, že to byl on, kdo měl 

podíl na zatčení Hašlera. Už předtím ke mně přišel jeden novinář a 

povídá: Dejte si na sebe pozor, byl jsem v kavárně a tam říkali, že 

Binovec podával nějaké hlášení, a taky na vás."
1316 

Hašler bavil 

společnost a netušil, že ho někdo z přítomných udá. "Snad ho 

sebrali pro některé protinacistické písničky, které skládal, snad pro 

něco jiného," píše účastník natáčení Jaroslav Marvan. 
1317 

Pro 

Hašlera přijeli 2. září 1941 dva muži doprovázení autem s vojáky: 

"přijelo gestapo a zatklo vedoucího filmové skupiny Josefa Dražila 

a další členy filmové skupiny, mezi nimiž byl i Karel Hašler ... Od 

tohoto okamžiku už Hašlera nikdo z jeho přátel neviděl." 1318 

Karla Hašlera- Večer českého písničkáře, "kde bylo na závadu vesměs program 
a texty Hašlerových písniček a název večera". Nejvíce vadila píseň My prahu 
nedáme, radši ji zbouráme. 
1314 Tušek, Karel: Karel Hašler, Praha 1992, s. 28 

1315 Podle Rudolfa Deyla to byla třeba zparodovaná Česká písnička: 

"Poslyšte lidičky, zahoďte vidličky, beztak už není co žrát: 

všechno nám sebrali, všechno nám sežrali, máme jen protektorát." (Tušek, 
Karel: Karel Hašler, Praha 1992, s.29) 
1316 Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s.l86 

1317 Tvrzník, Jiří: Jaroslav Marvan vypravuje, Praha 1975, s.123 
1318 Tušek, Karel: Karel Hašler, Praha 1992, s. 28 
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Podle výpovědí po válce pro něj přijeli šéf kulturního 

oddělení gestapa Dress, jenž využíval známostí s kulturními 

pracovníky k získávání informací a J. Šindelář, který měl podle 

Dresse udání na Hašlera učinit. 1319 

Právní zástupce Miloše Havla JUDr. Rychlík měl ale 

možnost s Hašlerem mluvit po jeho zatčení (svědčil u jednoho 

případu ohledně autorských práv) a ten mu sdělil, že mu Dress 

V"l v h d 1 B" 1320 naznac1 , ze o u a movec. 

Je samozřejmě těžké posoudit, kde je pravda. Soud po válce 

Binovce zprostil viny na zatčení Karla Hašlera a jednoznačný 

důkaz se nezachoval. Na druhou stranu řada filmových pracovníků 

tvrdí, že Binovec Hašlera udal patrně kvůli sporům o tvar filmu. 

Spolupracovník Hašlera František Spurný například vypovídal, že 

ho pracovník gestapa Jaroslav Nachtmann 1321 "varoval před 

zatčením Hašlera a potom i přinesl snímek, že byl Hašler zatčen na 

udání Binovce při natáčení, pro zpívání písniček- parodií v 

soukromé společnosti." 1322 Binovec své kolegy udával, o tom není 

pochyb, v tomto případě - pokud tak učinil - mělo udání tragické 

následky. Vzhledem k tomu, že měl Hašler problémy s gestapem 

už několikrát, bylo v jeho případě udání velice nebezpečné. 

"Po výsleších v Pečkově paláci byl odvezen do Drážďan a 

odtud 17.října do obávaného koncentračního tábora Mauthausen, 

kde se stal politickým vězněm číslo T 6581. V listopadu byl zbit 

esesmanem, těžce onemocněl a nakonec byl v horečkách umučen v 

ledové sprše." 1323 To se stalo 22. prosince 1941. 

1319 AMV, S-531-6 a AMV, 325-104-8- výpověď Václava Binovce z 1.8.1945 
1320 AMV, S-531-6 

1321 Jaroslav Nachtmann, SS Oberscharfuhrer, bývalý československý strážník, 
pracoval v odd. IV/2, tzv. odboji (parašutisté, partyzáni). Spolupracoval 
s českým odbojem. (325-97-3, výpověď Ant. Jarosche, 29.9. 1945) 

1322 AMV, 325-105-1, výpověď Františka Spurného 13.2.1946 
1323 Tušek, Karel: Karel Hašler, Praha 1992, s. 30 
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Jednou z nejvýznamnějších postav české kultury, jež 

zaplatila svou odbojovou činnost životem byl spisovatel Vladislav 

Vančura. Působil jako předseda, později místopředseda 

Československé filmové společnosti 1324 a jako dramaturg 

Lektorského sboru při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností. 

Snažil se pomoci českému filmu prosazením kvalitních 

námětů a naopak kritizoval ve svých posudcích momenty, které by 

mohli české společnosti uškodit. Jako příklad uveďme hodnocení 

scénáře k filmu Provdám svou ženu. "Přimlouvám se tedy, aby 

byla aspoň tupost obou botaniků oslabena ... aby v oblasti vědy 

nebylo docentovi vše odpíráno ... a aby nekecal. ... Představa 

praštěného docenta je možná, vtipy a ironie jsou zajisté dovoleny, 

ale nemyslím, že by současné obecenstvo mělo spojovat své 

reminiscence na vysokou školu s oslovstvím!" Tento posudek je z 

roku 1941, kdy byly už druhý rok vysoké školy zavřeny. Přesto 

(nebo právě proto) se Vančura odvážil bránit jejich pověst. 1325 

Odvážně vystupoval i proti zásahům protektorátních úřadů do 

podoby filmových námětů. Když obdržel v roce 1941 Neffův 

námět, by jím nadšen. Napsal o něm, že ještě nečetl za dobu své 

lektorské činnosti něco tak dobrého. "Potom přišel scénář, který 

byl naproti původnímu námětu konvenční, bezvýrazný a plochý. 

Vančura dobře věděl (v úvodu ke svému posudku to výslovně 

podotýká), že tyto změny v původním námětu provedlo 

ministerstvo školství, přesto ve svém posudku napsal: Domnívám 

se, že k lektorské práci patří upozorňovat na vše, co se člověku, 

který čte, zdá ve smyslu kladném či záporném významné. 

Neváhám poznamenat, že zásah zamýšlené filmové drama 

1324 "Vladislav Vančura odstoupil z funkce předsedy Filmové společnosti, věděl, 
že je na něj příliš upřena pozornost gestapa ... Předsedou se stal JUDr. Jaroslav 
Papoušek, se kterým jsme připravovali návrh na znárodnění české 
kinematografie ... " (Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s. 
79) 

1325 Bartošek, Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury, Praha 1973, s. 143 
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porušil... Na závěr uvedl, že podepsaný lektor souhlasí s touto 

"zmoudřelou verzí" již bez nadšení!"
1326 

Vančura se odmítl jakkoliv podílet na spolupráci se 

stávajícím režimem. Podle své manželky "na dopis říšského 

protektora, zvoucí ho na cestu českých spisovatelů po Německu, 

prostě neodpověděl a stejně nechal bez odpovědi i výzvu 

německého komisaře pro film, aby vypracoval scénář a ujal se 

režie filmu o Bedřichovi Smetanovi". 
1327 

Režisér Otakar Vávra hodnotí jeho přínos pro český film 

slovy: "Vladislav Vančura celé své umělecké úsilí věnoval tomu, 

aby probudil české vlastenecké sebevědomí a v posledních letech 

usiloval o české filmové umění. Proto psal filmové scénáře, 

režíroval filmy, riskoval při tom i své finanční prostředky. Nebyl 

však dramatik, byl epik, myslel ve slovech a ne v obrazech a v 

dramatických situacích, a proto se mu to nemohlo podařit. " 1328 

Podle svědectví několika spolupracovníků se k odboji se 

přihlásil sám, z vlastní iniciativy, aniž byl vyzván. Po oficiálním 

rozpuštění Československé filmové společnosti se její členové 

nadále scházeli v Mánesu na půdě Klubu umělců. Odtud vyšel na 

podzim roku 1941 podnět k vytvoření Národně revolučního výboru 

inteligence. Vladislav Vančura se stal jeho předsedou. Vedle 

předsednictví celého výboru vedl Vančura i jeho literární sekci. 

Československá filmová společnost (ČFS) vznikla v roce 

1936. Vančura se jako předseda snažil se svými spolupracovníky 

sdružovat všechny složky kulturního a veřejného života a usilovat 

o to, aby se film stal důležitou složkou národní kultury. 

Místopředsedou byl František Papoušek a členy Jan Mukařovský, 

Otakar Jeremiáš, Josef Toman, Lubomír Linhart, Jaroslav Brož, 

Jindřich Elbl, Jan Hejman, Otakar Vávra, Jan Kučera, Ladislav 

Kolda a Elmar Klos. Společnost měla své zastoupení ve Filmovém 

1326 Bartošek, Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury, Praha 1973, s. 143 
1327 Vančurová, Libuše: Dvacet šest krásných let, Praha 1967, s.112 
1328 Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s. I 09 
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poradním sboru, kde mohla prosazovat své umělecké zájmy a 

umožňovat poskytování dotací kvalitním filmům. 1329 

Československá filmová společnost se za okupace nemohla 

projevovat veřejně, "ale zbylí věrní (celkem jen hrstka lidí -

společnost neměla nikdy více než 20-30 členů) se scházeli 

neformálně v Mánesu, kde při večeři a černé kávě diskutovali 

najmě o otázkách denního zájmu .... Jediné, co z rozprav o filmu 

tehdy vzešlo, byla osnova filmové školy." 1330 Široký členský okruh 

se pozvolna zmenšoval, až se vytvořila skupina do níž patřili: 

Artuš Černík, Jindřich Elbl, Jan Hejman, Jindřich Honzl, Vladimír 

Kabelík, Elmar Klos, Ladislav Kolda, Lubomír Linhart, Jan 

Mukařovský, František Papoušek, František Pilát, A. J. Urban, 

Vladislav Vančura, Otakar Vávra a František Stricker. 1331 

V Mánesu existoval Klub umělců, pod jehož křídly ČFS 

.C, 1 1332 Kl b vl 0 b 1 1 'v ' • ' kt ' vl 1ungova a. " u ume cu y zv astm orgamzac1, era me a v 

budově Mánesa najaty místnosti, aniž musela platit za užívání. 

Postačilo, že členové tam měli útratu. Já jsem pracoval jako 

tajemník Klubu a umožňoval v něm činnost Čs. filmové 

společnosti, která se tak stala jakousi samostatnou odnoží 

klubu." 1333 Klub měl asi 500 členů, z nichž "desetina za okupace 

zahynula a třetina byla v zahraniční emigraci, v zahraničních 

armádách, v ilegalitě nebo uvězněna". 1334 V tomto klubu vznikla 

myšlenka znárodnění českého filmu už před válkou. 1335 Jindřich 

Elbl podotýká, že se na půdě klubu "příliš teoretizovalo, bez 

1329 tamtéž, s. 77 
1330 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s.343. Tento návrh vypracovali Jindřich Honzl s Otakarem Vávrou. 

1331 Havelka, Jiří: Československé filmové hospodářství 1945-1946, Praha 1947, 
s. 12 
1332 Klub umělců byl nástupcem původního Klubu českých a německých 
divadelních pracovníků, kteří vystupovali proti fašismu. V říjnu 1938 hrozilo 
zastavení činnosti, klub byl rozpuštěn a brzy na to založili titíž lidé Klub 
umělců. Předsedou byl Václav Vydra st., po něm Albert Pražák, později Zdeněk 
Wirth. (Disman, Miloslav: Hovoří Praha, 1985, s. 52) 
1333 Linhart, Lubomír: Jak byl znárodněn československý film II, in: Film a doba 
ll, 1965, s.l26 
1334 tamtéž, s. 129 
1335 Vávra, Otakar: Jak byl znárodněn československý film ll, in: Film a doba 
ll, 1965, s. 132n 
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praktických zkušeností a konkrétních podkladů". 1336 Proto se 

zvlášť scházelo "asi 8-1 O lidí a pracovali na personálních 

věcech". 1337 V klubu se scházeli pražští filmoví pracovníci 

s filmaři ze Zlína. 

N a podzim roku 1941 vznikla v Klubu umělců ilegální 

organizace Národní revoluční výbor inteligence (NRVI), jejímž 

tajemníkem se stal komunistický novinář Lubomír Linhart. "Byl 

jsem tajemníkem Klubu umělců a stal jsem se tajným tajemníkem 

NRVI.. .. " 1338 Jindřich Elbl byl požádán, aby vstoupil do NRVI 

jako zástupce filmové sekce. Výbor měl šest členů a jeho úkolem 

bylo připravit návrhy na "nové poválečné uspořádání kulturní 

práce v Československu". 1339 Ve výboru byli profesor Felbr 

(školství a národní osvěta), Vladislav Vančura (písemnictví), 

Bedřich Vaníček (výtvarné umění), Božena Půlpánová 

(divadelnictví), Jindřich Elbl (film) a Pavel Kropáček jako 

tajemník. 1340 Podle Elbla se konaly celkem tři schůzky v různých 

bytech v Praze. 1341 "Tento výbor jako náš nadřazený orgán nám 

první schválil směrnice na reorganizaci čs. filmu," píše Vladimír 

Kabelík. 1342 

Činnost NRVI se dotýkala všech oblastí kultury a snaha o 

tvorbu koncepcí poválečného uspořádání české kultury byla takřka 

komplexní. Miloslav Disman vzpomíná, že mu Lubomír Linhart 

uložil, aby se svými spolupracovníky připravil plány na poválečné 

uspořádání rozhlasu a "vnitřní návaznost v oblasti kultury v mém 

1336 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 344 
1337 Klos, Elmar: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s.74 
ms Linhart, Lubomír: Jak byl znárodněn československý film ll, in: Film a doba 
ll, 1965, s.126 
1339 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 344 
134° Kabelík, Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a 
doba ll, 1965, s.242 
1341 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 344 
1342 Kabelík, Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a 
doba ll, 1965, s. 243. V rámci NRVI byly úvahy o znárodnění filmu ještě 
v počátcích. 
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oboru''. 1343 Václav Černý se zase zmiňuje o tom, že mu připadl 

úkol vypracovat nástin přebudování školství a že se podílel na 

"vypracování obšírného návrhu Národního revolučního výboru 

spisovatelů na budoucí uspořádání našeho kulturního života ... "
1344 

Výbor byl po půl roce své činnosti prozrazen spojkou na 

ilegální KSČ "Mirkem" Klecanem. 12. května byli čtyři jeho 

členové zatčeni. Pavel Kropáček padl do rukou gestapa už dříve. 

Jedině dr. Vaníček unikl, neboť jeho jméno Klecan neznal. Felber 

a Vančura byli popraveni, Kropáček zahynul v Osvětimi. 1345 

Půlpánová a Elbl byli v prosinci 1942 kvůli nedostatku důkazů 

propuštěni. 1346 Jindřich Elbl tvrdí, že to byl záměr, protože se 

domnívali, že polapí Lubomíra Linharta, který ale mezitím 

uprchnu! na Slovensko. 1347 

Během okupace bylo celkem "zatčeno a popraveno šedesát 

členů klubu. Organizovali jsme totiž také finanční pomoc rodinám 

zatčených a členové, kteří měli na starosti tyto finance, si vedli 

písemné seznamy dárců s obnosy a jmény rodin zatčených a při 

domovní prohlídce všechny tyto seznamy padly do rukou 

gestapa." 1348 

Vzhledem k tomu, že "po heydrichiádě Mánes vymřel", 

skončila první etapa ilegální práce na přípravě organizace české (i 

slovenské) kinematografie v osvobozené republice. 

1343 Disman, Miloslav: Hovoří Praha, 1985, s. 61. Začal s kolegy z rozhlasu 
pracovat i na schématu rozhlasových pořadů v poválečném Československu. 
1344 Černý, Václav: Křik Koruny české. Paměti II (1939-1945), Brno 1992, s. 
249 

1345 Jiří Havelka: Československé filmové hospodářství 1945-1946, Praha 194 7, 
s. 15 
1346 AMV, S-53-4 
1347 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 344 
1348 Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s.108 
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Znárodnění československé kinematografie 

Po heydrichiádě byla práce na přípravě znárodnění československé 

kinematografie obnovena. Schůzky se konaly v užším okruhu 

filmových pracovníků. Většinou v bytě Vladimíra Kabelíka. 

Průběžně se připravovala koncepce budoucího uspořádání českého 

filmu a poslední rok okupace i konkrétní kroky při přebírání 

fil .1 o I 1349 
1 move 10 prumys u. 

V Kabelíkově bytě 1350 se scházela "velmi úzká skupina 

filmových pracovníků, která měla vypracovat detailní plán pro 

poválečnou reorganizaci filmového podnikání". Byli v ní František 

Papoušek, Jindřich Elbl, Alois Fiala, Vladimír Kabelík, později 

Emil Sirotek a Karel Feix. Karel Feix byl ředitel Nationalfilmu a 

zaměstnával Elbla a Kabelíka jako dramaturgy. 1351 Zlínskou 

skupinu zastupovali Ladislav Kolda, František Pilát, Elmar Klos a 

Jaroslav Bouček, slovenskou skupinu Ján Fintora a Ladislav Faix. 

Od ledna 1945 se schůze konaly v bytě Františka Papouška. 1352 Na 

jaře 1945 byli přizváni Jan Drda, Václav Řezáč a Otakar Vávra. 

Ladislav Kolda zajížděl do Vídně, aby zde mohl konzultovat 

návrhy se Slováky Fintorou a Faixem. Stejně jako Sirotek byli 

přechodně zatčeni i Ladislav Kolda a František Pilát. Skupina 

spolupracovala s podzemním revolučním odborovým hnutím, 

především s Jaromírem Langem. Do Londýna byla dvakrát poslána 

1349 Havelka, Jiří: Československé filmové hospodářství 1945-1946, Praha 194 7, 
s. 16. Podle Elmara Klose bylo důležité "zajistit, aby Němci neodvezli 
materiály, stroje, atd".(Klos, Elmar: Jak byl znárodněn československý film, in: 
Film a doba ll, 1965, s.75) 

1350 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s. 396: "Postupně jsme reaktivovali práci filmové skupiny, scházeli jsme 
se Na valech u Kabelíka. Začaly se objevovat první rukopisy návrhů na 
uspořádání poměrů v československém filmu." 
1351 Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s.l85. Jako dramaturgové u něj dále pracovali například Jan Mukařovský, 
Jindřich Honzl, A. M. Píša, tajně Ivan Olbracht, který napsal scénář k filmu 
Prstýnek. Feix sám do Klubu umělců nikdy nechodil. 
1352 Kabelík, Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a 
doba ll, 1965, s.242 
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mikrofota důvodových zpráv a osnovy návrhu filmového zákona 

(poprvé na podzim 1944, podruhé v lednu 1945). 1353 

Asi rok před koncem války se "někteří jedinci i malé skupiny 

ateliérových zaměstnanců brzy napojily na ilegální přípravu 

příštího znárodnění našeho filmu a začaly na Barrandově 

připravovat podmínky k budoucímu předání ateliérů státu". 1354 

Ilegální barrandovská organizace připravovala ateliéry i veškerou 

techniku k chystanému předání. V dubnu se začal Barrandov 

vyprazdňovat a natáčení bylo přerušeno. 1355 

Vladimír Kabelík koncem roku 1939 vyrobil pro Baťu v 

hostivařských ateliérech svůj poslední film. Po obsazení 

barrandovských ateliérů se o něho zajímaly okupační orgány jako 

o produkčního šéfa firmy Pragfilm. Píše o svém štěstí, protože 

,,zásluhou přítele Aloise Fialy unikl jejich pozornosti". 1356 Před 

pracovním úřadem ho kryl Karel Feix, "který mi rok co rok dával 

potvrzení, že pracuji pro jeho firmu na scénářích, ačkoliv to pravda 

nebylo". 1357 

Jeden z nejvýznamnějších spolutvůrců koncepce znárodnění 

Lubomír Linhart 1358 odešel do ilegality už v březnu 1942. Uprchl 

do Beskyd a potom na Slovensko. Zde byl pověřen organizováním 

filmové činnosti na osvobozeném území. 1359 Vedl znárodňování 

kin už během Slovenského národního povstání. Z 275 tehdejších 

kin na Slovensku až na 3 soukromá všechna patřila luďáckým nebo 

1353 tamtéž, s. 243 

1354 Šmída, Bohumil: Jeden život s filmem, Praha 1980, s. 62 
1355 Šmída, Bohumil: Jeden život s filmem, Praha 1980, s. 78 
1356 Kabelík, Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a 
doba ll, 1965, s.242 
1357 tamtéž 

1358 Lubomír Linhart se narodil 28.6.1906. Od roku 1927 byl členem KSČ, 
pracoval jako novinář, filmový teoretik a tiskový referent zastupitelství SSSR. 
Spolupodílel se na vzniku NRVI, na Slovensku pracoval až do povstání jako 
úředník. V roce 1945 byl jmenován zástupcem odboru přednosty Ministerstva 
informací pro film, v roce 1946 se stal ústředním ředitelem Československého 
státního filmu. Mezi Linhartem a ministrem Kopeckým byl napjatý osobní 
poměr a docházelo mezi nimi ke sporům v oblasti filmu. Roku 1948 se proto 
Linhart stal velvyslancem v Rumunsku. (AMV, S-53-4) 
1359 AMV, S-53-4 a Linhart, Lubomír: Jak byl znárodněn československý film 
II, in: Film a doba ll, 1965, s.l27 
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nacistickým organizacím. 1360 Staral se o pořádání představení pro 

partyzány, vyřazování nevhodných filmů, získal čtyři sovětské 

filmy, které byly ze Sovětského svazu dopraveny letadly. 1361 

Podle údajů Elmara Klose byli další významní členové 

ilegální filmové skupiny Karel Feix a Emil Sirotek sociální 

demokraté. "Sirotek byl jasně pro znárodnění, přesto ho Linhart po 

válce napadal. Mohu říct, že proti ideji znárodnění jako takové 

nešel za celou dobu nikdo z těch lidí, kteří v tom byli angažováni. 

Ovšem proti ideji centrálního řízení se objevilo několik lidí. To byl 

i Elbl."1362 

Zlínskou větev zastupovali Elmar Klos, který v ateliérech 

Bapoz pracoval jako scénárista a dramaturg, produkční šéf 

Ladislav Kolda a mistr zvuku František Pilát. Otakar Vávra píše, 

že "Ladislav Kolda vydal u Bati ve Zlíně první návrh na filmovou 

školu, který jsme vytvořili s Jindřichem Honzlem .... Chtěli jsme 

oddivadelnit filmové herectví a dát mu pevný teoretický a 

praktický základ, protože film už začal být psychologický a na 

taková témata diletantské filmové hraní naprosto nestačilo." 1363 

Hlavním redaktorem koncepce znárodnění české 

kinematografie byl již zmíněný člen NRVI Jindřich Elbl. 1364 Po 

1360 Na Slovensku byla zřízena a.s. Nástup, v níž stát vlastnil 51% akcií a 49% 
bylo v držení slovenských bank, které byly později rovněž zestátněny, takže 
společnost Nástup se stala vlastně státním filmovým monopolem. 

1361 Linhart, Lubomír: Jak byl znárodněn československý film II, in: Film a doba 
ll, 1965, s. 128- Byly to filmy Duha, Sekretář národního výboru (promítaný 
pod názvem Partyzán), Stalingrad a Ona brání vlast. Používaly se i české a 
italské filmy s tematikou boje za svobodu. 
1362 Klos, Elmar: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s.78 
1363 Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s.! 03 
1364 Jindřich Elbl se narodill3.4. 1902. V letech 1919-20 byl zaměstnán jako 
tajemník hospodářského ředitele a anglický tlumočník u československého 
odboru YMCY. Do služeb MZV vstoupil v listopadu 1920, kde byl zařazen jako 
smluvní úředník. V lednu 1921 byl poslán na konzulát do Alexandrie. Od 
listopadu 1924 do dubna 1927 byl zaměstnán v ústředí MZV, kde pracoval ve 
zpravodajském odboru. V dubnu 1927 byl přemístěn na generální konzulát do 
New Yorku, kde působil jako úředník až do konce roku 1932. Od roku 1933 až 
do okupace pracoval ve 2. oddělení III. sekce MZV jako filmový referent. Po 
zrušení MZV v březnu 39 se stal redaktorem filmového týdeníku Aktualita, 
kterou v roce 1937 za podpory nakladatelství Orbis a Melantrich založil. 
Namlouval komentáře skoro ke všem filmovým týdeníkům v protektorátu. V 
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propuštění z vyšetřovací vazby nastoupil jako tajemník 

dramaturgického sboru Lucernafilmu. Koncem roku 1943 přešel 

do služeb filmové společnosti Nationalfilm, kde působil do května 

1945 jako dramaturg. 1365 

Podle Elbla znamenala koncentrace filmových výroben, 

půjčoven a ateliérů "ideální předpoklad pro pozdější zestátnění 

českého filmu". 1366 "Němci nám v podstatě úkol usnadnili. 

Zredukovali výrobce čs. filmú na dva, z nichž oba byli v podstatě 

nakloněni myšlence poválečného zestátnění. ... Šlo o to, jak tento 

majetek zachovat beze ztrát až do konce války a jak jej pak ihned 

l . . d 1367 vyv astmt a uvest o provozu. 

Za protektorátu vzniklo několik koncepcí znárodnění. 

Pražská skupina usilovala o institucionální zřízení, v němž by 

hlavní pravomoc a rozhodování byly vyhrazeny především 

filmovým pracovníkům samým. Koncept zlínské skupiny počítal 

se vznikem Československé filmové společnosti - národního 

podniku, kterému měl být svěřen výkon výhradního práva státu v 

oblasti filmu. Kromě těchto dvou alternativ, existoval návrh Miloše 

Havla, 1368 londýnský návrh dr. Bedřicha Bělohlávka, tehdejšího 

roce 1942 byl zatčen gestapem pro své členství v NRVI. Po osvobození byl 
pověřen ČNR, aby spolu s předsedou NV českých filmových pracovníků 
převzali a zajistili všechny německé filmové podniky a instituce v ČSR a 
organizovali jejich další provoz. Byl jmenován zplnomocněncem pro dovoz a 
vývoz filmů. V roce 1946 byl odsouzen trestní nalézací komisí při Ústředním 
národním výboru veřejným pokáráním, protože jako tajemník svazu filmových 
pracovníků vystavil německým zaměstnancům barrandovských ateliérů 
potvrzení o jejich nezávadném chování v době okupace. Kromě toho v revoluci 
roku 1945 ukrýval bývalého příslušníka gestapa Bedřicha Badelta, kterého 
předal bezpečnostním orgánům až po šesti týdnech. (AMV, Z-l 0- 228, AMV, 
ll 031 -výslech z 5.1 O. 1945 a Z-6-350, zpráva z 10.5. 1960- souhrnná zpráva 
o činnosti zpravodajské sekce bývalého MZV.) 
1365 AMV, Z-l 0- 228 a AMV, ll 031 
1366 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 343 
1367 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 397 

1368 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s. 399 - "Do Elektafilmu za námi (9.května 1945- pozn. aut.) přišel 
Miloš Havel. Přinesl svůj návrh na úpravy filmových věcí v nové republice .... 
Bylo už příliš pozdě na jednání o papírových návrzích. (Navrhoval ostatně něco 
obdobného jako zpočátku zlínská skupina:zřízení monopolní filmové 
společnosti, v níž by stát držel 51% akcíí a filmoví pracovníci 49%, která by 
byla spravována odborníky, nikoli byrokraty.) 

437 



vedoucího filmového oddělení ministerstva obchodu a návrh, který 

v Košicích vypracoval J. A. Holman. "Ze všech těchto návrhů se 

do konečného znění dekretu č. 50 dostala pouze preambule, kterou 

ke svým návrhům vypracovala pražská a zlínská skupina . . . a 

ustanovení o zřízení státního filmového monopolu v oblasti 

vnitrozemského filmového podnikání a v oblasti zahraničního 

obchodu. 1369 S některými nepatrnými změnami se do dekretu 

dostala i ustanovení ... na vyvlastnění tehdejšího soukromého 

majetku ve filmu ... Na ministrovo přání tam přišlo ustanovení, že 

ne všechna kina budou zestátněna." 13 70 Přes některé odlišnosti se 

všichni shodli na dvou bezpodmínečných požadavcích: 

1. aby film nebyl zbyrokratizován, tím že by byl podřízen 

nějakému resortnímu ministerstvu (a hlavně ne hospodářskému), 

jako tomu bylo v první republice 

2. aby byl pokud možno hospodářsky soběstačný. 1371 

Takzvaný londýnský návrh dával státu podle Linharta jen 

"kompromisně "alespoň na přechodnou dobu" plnou moc ve 

filmovém podnikání včetně provozování kin a výkonným orgánem 

určil neexistující ministerstvo hospodářství". 1372 Proto Linhart 

vypracoval svůj návrh. 4. dubna 1945 se stal přednostou filmového 

odboru na ministerstvu informací v košické vládě a napsal další tři 

méně radikální návrhy. Šlo jen o státní dozor nad filmem, správu 

kin národními výbory a zřízení filmového ústředí. Ministr 

Kopecký se ovšem "lekl znárodnění kin ... a navrhoval úřednickou 

národní správu s jakýmsi omezeným vlivem státu". 1373 

1369 Viz Přílohu 27. 
1370 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s. 464 
1371 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 396 

1372 Linhart, Lubomír: Jak byl znárodněn československý film II, in: Film a doba 
ll, 1965, s.l27.Pilát k tomu dodává, že v Londýně "vypracovali vlastní návrh, 
který vycházel z našeho návrhu, ale to nebyl návrh na zestátnění kinematografie, 
ale na novou organizaci kinematografie".(Pilát, s. 72) 
1373 tamtéž 
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Elmar Klos líčí, že hotová koncepce byla "napsána na 

papírech Českomoravského filmového ústředí jako návrh pro 

reichsprotektora, ale leželo to normálně ve všech korespondencích 

jako fascikl. Mělo to asi 25 stránek, ale bylo to krycí. Bylo to 

děláno všechno jakoby v rámci říše, aby to mohlo ležet na každém 

stole, a když to někdo prolistoval, nemohl z toho mít žádný pojem. 

Bylo to vydáno asi v deseti exemplářích ... už v tomto návrhu jsou 

obsaženy všechny zásady znárodnění." Jeden 

z mikrofotografovaných exemplářů návrhů na znárodnění filmu 

byl vyvezen na Západ koncem roku 1944 při výměně českých 

občanů. Toto spojení zprostředkoval režisér Bořivoj Zeman. Více 

b h v 1 '1 v• ' z d ' 1374 se o uze o u oze rez1sera emana ne ozv1me. 

O činnosti ilegální filmové skupiny se zmiňuje i herec 

Zdeněk Štěpánek: " ... byl u mě Kabelík. Hovořili jsme o 

budoucnosti filmu... soukromé produkce filmů budou zrušeny a 

nahrazeny družstvy či společnostmi, jež by byly kontrolovány 

některými státními úřady .... Jednotlivé skupiny nebo družstva by v 

zájmu soutěživosti zůstala, ale jejich počet by byl omezen. Hlavně 

jde o to, aby barrandovské ateliéry okupanti nepoškodili nebo 

nerozkradli. Je nutno vytvořit zvláštní buňky, které by včas 

'1 k ' b v' "137~ upozorni y na ta ove ne ezpec1. · 

Mimo ilegální filmovou skupinu stál režisér J. A. Holman, 

který "měl k dispozici peněžní prostředky ze soukromého majetku 

Beneše, byl spolčen s ilegální skupinou a platil podpory obětem 

politické perzekuce a jejich rodinám". 1376 Holman byl členem 

ilegální skupiny Zdeněk Němeček, Jindřich Kolowrat, Rudolf 

Jílovský a Arnošt Heidrich. 1377 Jak již bylo řečeno, upozorňoval 

Holman filmové pracovníky na styk Sirotka s Ryšánkem či na 

nevěrohodnost režiséra Broma. 

1374 Klos, Elmar: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s.76 a s. 624- dodatky 

1375 Štěpánek, Zdeněk: Herec, Praha 1964, s.267. Rozhovor proběhl 17.5. 1944. 
1376 AMV, 11031, výpověď Jindřicha Elblaz 5.10. 1945 

1377 Kabelík, Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a 
doba ll, 1965, s.243 
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Když byl Holman prozrazen, uprchl z Prahy, předstíraje 

onemocnění při natáčení filmu Třináctý revír. Jindřich Elbl mu 

předal dokument obsahující koncept znárodnění v úplném znění 

s tím, že jej má předat košické vládě. Holman v Košicích dostal 

důkladný materiál přivezený z Londýna a měl ho doplnit 

"dúvodovými zprávami, které by navazovaly přímo na současnou 

situaci doma". 1378 Václav Kopecký mu prý dával nepokrytě najevo, 

že se jako nekomunista nesmí věcí zabývat. Lubomír Linhart zde 

vypracoval konkurenční radikálnější návrh. Přednost dostal 

nejprve návrh Holmanův, který "nepředal žádný návrh z pražského 

centra a navrhoval úřednickou národní správu s jakýmsi 

omezeným vlivem státu". Podle Linharta byl Holman "hochštapler 

a kariérista a chtěl mít slávu autora "prvního" návrhu presidentova 

dekretu o filmu". 1379 Je vidět, že Linhart na Holmana evidentně 

žárlil a dokonce tvrdil, že Kopecký před ním Holmana 

upřednostňoval, což je vzhledem k Linhartově jednoznačně 

komunistické orientaci poněkud zvláštní. 

Elmar Klos se zmiňuje o tom, že ilegální filmový výbor, 

který za války připravil budoucí organizaci až do nejmenších 

podrobností, nezajistil včas a v předstihu také tematiku pro 

poválečnou potřebu. Tato snaha zde existovala. V roce 1944 byla 

"tajně vyhlášena užší soutěž na vhodné náměty, dotovaná slušnou 

částkou 100 tisíc korun, již k tomuto účelu poskytl pan Túma, 

pokrokový majitel kina Na knížecí. Bez výsledkú. Těžko říci, zda 

tu sehrál roli strach z nebezpečí, nebo prostě jen neschopnost 

dh d 'l v • • 1. "13so o a nout pova ecnou s1tuac1 a menta 1tu. 

Přesně to vyčítal těmto filmovým pracovníkúm po válce 

Miloš Havel, jenž se věnoval právě především přípravě námětú a 

roztočených filmú na poválečnou dobu. "Se svými 

spolupracovníky, autory a scenaristy, připravil jsem už za války 8 

1378 tamtéž 
1379 Linhart, Lubomír: Jak byl znárodněn československý film II, in: Film a doba 
I I, 1965, s.l28 
138° Klos, Elmar: Dramaturgie je když ... , Praha 1987, s.49 
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hotových scénářů, které byly určeny k tomu, aby se ihned po 

skončení války mohlo začít s výrobou filmů s náměty 

odpovídajícími nové době a svobodné republice, kdežto filmový 

výbor, pracující v illegalitě, se omezil na rozdělení funkcí a 

opominul přípravu scénářů." 1381 

O pominutí dramaturgické přípravy (i v Havlově 

Lucernafilmu) se zmiňuje i Jindřich Elbl: "Václav Tůma ... mi 

jednou sdělil, že je ochoten věnovat až 100 000 korun na honoráře 

za synapse a případné scénáře českých filmů ... , aby byl připraven 

minimální výrobní program pro dobu poválečnou. Nenašel se 

tehdy nikdo, kdo by byl ochoten chopit se tohoto úkolu. Ostatně 

ani pozdější úsilí dramaturgických sborů Nationalfilmu a 

Lucernafilmu navedlo k lepšímu výsledku." 
1382 

Psaní a 

přechovávání takových písemností bylo velmi riskantní. 

Byl ale vypracován "Koncept zásad o ideové základně příští 

filmové výroby": 

První část byla věnována námětům, které měly být voleny 

s ohledem na společenskou funkci filmu. "Film jako zábava? Ano. 

Ale nikoliv zábava insinuující falešné vidění života i světa, falešné 

chápání úkolu jednotlivce a společnosti. Falešné může se rovnat 

reakcionářskému. 

Žádné čítankové příklady hochů, kteří prací a úsporami se 

stali velkopodnikateli. Žádní podnikatelé, kteří pěstují 

blahosklonné almužnictví k dělnictvu. 

Žádné měšťácké společenské fanfáry a z nich odvozené 

plytké tragédie. 

Žádná sentimentalita a žádné pitvorné měšťácké společenské 

hodnocení. 

1381 Havel, Václav M: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 99. Dopis Ústřední radě 
odborů z 1.8.1945. 
1382 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 

1965,s. 343 
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Žádná Společnost s velkým "S", nýbrž společnost lidí 

vědomých si práv a povinností. 

Žádné plytké hurá-vlastenectví a ubrečené pohledy do 

bolestínské národní minulosti. 

Žádný kult hrdinů. kromě hrdinství prostých lidí. 

Žádná parádivá brannost a hraní na vojáčky, nýbrž reálný 

pohled do očí pravdě, že za svobodu je třeba bojovat a že 

jednotlivec má obětovat celku, že však celek je povinen mít na 

zřeteli jednotlivce. 

Neústupná a nemilosrdná kritika jakéhokoliv 

nespolečenského útisku a násilí. 

Tolik, pokud jde o filmy hrané." 1383 

Další dvě části byly věnovány filmu dokumentárnímu a 

nákupu zahraničních filmů. 

Čekalo se jen na konec války. "Básník Lumír Čivrný mne 

pozval na poradu v bytě doktora Papouška, předsedy 

Československé filmové společnosti. S Vladimírem Kabelíkem, 

Karlem Feixem, Emilem Sirotkem, Jindřichem Elblem, 

Lubomírem Linhartem, Václavem Řezáčem a Janem Drdou jsme 

1383 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s. 398. Elmar Klos se zmiňuje o obecné dramaturgické a ideové koncepci 
znárodněného českého filmu, v níž se zdůrazňovaly především tyto body: 

1. učit diváka samostatně myslet 

2. vychovávat občany 

3. formovat smysl pro krásu a kladný vztah k přírodě 

4. podněcovat tvořivé schopnosti člověka 

5. upevňovat vlastenectví v socialistickém duchu 

6. budit novou víru ve smysl a hodnoty života 

7. propagovat doma i v cizině svou zemi 

8. pěstovat kritický a nesmiřitelný vztah ke všem negativním jevům 

9. bojovat proti všem formám bezpráví 
1 O. I když hospodářská stránka výroby nesmí být ani v budoucnosti 
bagatelizována, musí být napříště film hodnocen především podle svého 
společenského a kulturního přínosu, ne měřítkem finančního výtěžku. (Klos, 
Elmar: Dramaturgie je když ... , Praha 1987, s.l2n) 
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jednali o konečné verzi návrhu na znárodnění naší kinematografie 

včetně kin. Byl to od základů promyšlený návrh samofinancování 

kinematografie a umělecké tvorby v rámci malého státu .... V 

jednom koncernu budou všechna kina, jejichž čistý zisk ze všech 

tuzemských a zahraničních filmů bude financovat jednak filmovou 

výrobu a filmovou ateliérovou techniku a jednak údržbu a 

výstavbu kin .... Tenkrát jsme byli plni elánu a začali jsme film 

znárodňovat revoluční cestou už ve čtvrtek čtvrtého května." 1384 

Otakar Vávra popsal i události z devátého května 1945: "Šel 

jsem s Vladimírem Kabelíkem dolů do paláce Koruna, kde byly 

kanceláře filmové Aktuality. Ředitel Pečený pochopil situaci a 

beze všeho nám Aktualitu předal. Když začínala revoluce, přešel 

jsem zpět do horní poloviny Václavského náměstí, do produkce 

Nationalfilmu, kde ředitel Karel Feix mi dal k dispozici negativní 

materiál, abych mohl organizovat natáčení dokumentárního filmu o 

Pražském povstání." 1385 Jednalo se o film Cesta k barikádám. 

Další dokument z posledních dnů okupace Vlast vítá o příjezdu 

prezidenta Beneše celou republikou do Prahy natočil J. A. Holman 

a sestříhal Otakar Vávra. 1386 

Podle Vávry Karel Feix a Ladislav Kolda převzali 

Lucernafilm. Kromě toho bylo nutné zajistit filmový majetek 

ateliérů a laboratoří a "zneškodnit hned v počátcích všechny 

'h •v•"l387 navr y opoz1cm . 

Přímo na Barrandově byla skupina filmových pracovníků, 

která organizovala obranu proti okupantům a několik z nich 

l "1 v• 1388 zap atl o z1votem. 

D
84 Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s.136 

1385 Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s.l43 
1386 tamtéž, s. 144 
D

87 Kabelík, Vladimír: Jak byl znárodněn československý film IV, in: Film a 
doba ll, 1965, s.243 
1388 Pilát, František: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s. 77 
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Do té doby ilegální skupina filmařů byla nyní jako Svaz 

filmových pracovníků pověřena Národní radou k převzetí všech 

filmových podniků: 1389 

Česká národní rada se sídlem v Praze. 

Praha, dne 9.V.I945 

Česká národní rada v Praze pověřuje Dr.Frant.Papouška, 

předsedu Národního výboru českých filmových pracovníkú, a 

redaktora Jindřicha Elbla, tajemníka téhož výboru, aby jménem 

Národního výboru převzali a zajistili všechny německé ať 

soukromé, at' státní filmové podniky a instituce a jejich zařízení, 

okamžitě převzali a organizovali další provoz těchto podniků 

stejně jako všech ostatních filmových a kinematografických 

podniků v zemi České a Moravsko-slezské podle potřeb a pokynů 

České národní rady. 

Albert Pražák v.r. Josef Smrkovský v.r. 

předseda gen.taj. 

Dne 17. 5. 1945 se konala schůze pléna Národního výboru 

českých filmových pracovníků, kde přednesl Jindřich Elbl zprávu 

o činnosti výboru, ve které se mimo jiné uvádí, že byly zajištěny 

všechny pražské ateliéry a jejich prozatímním správcem se stal 

dosavadní vedoucí Elektafilmu Alois Fiala, ve výrobnách 

Lucernafilm, Nationalfilm a Pragfilm byly zvoleny závodní rady a 

prozatímním správcem úseku výroba byl ustanoven Vladimír 

Kabelík, byly převzaty budovy Českomoravského filmového 

ústředí, byl zajištěn majetek půjčoven Elektafilm, Kosmosfilm, 

Ufafilm, Stellafilm a Dafafilm, Netionalfilm a Lucernafilm, jejich 

správou byl pověřen dosavadní vedoucí půjčovny PDCfilm Jan 

Musil. Byla převzata správa všech kin, která byla v německém 

držení v Čechách a na Moravě, byl zajištěn německý filmový 

1389 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965,s. 399 
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majetek firem Franz Treml, Robert Stuchlik, Filmstelle der 

NSDAP v Praze, Recono a Šlechta-Tobis, jehož správou byl 

pověřen František Pilát. Byla převzata i Aktualita. 1390 

Lubomír Linhart si pochvaloval, že se přece jen prosadila 

koncepce pražské a zlínské skupiny. 1391 Otakar Vávra byl 

opačného názoru. O filmu nerozhodovali sami filmaři, ale státní 

úředníci. "Ve vile pana Havla jsme jednou pili koňak a Drda mu 

řekl: Miloši, nedá se nic dělat, ale my tě po válce znárodníme. Na 

to pan Havel, který byl před válkou v Moskvě, nalezl ihned 

odpověď: Ó, prosím, ale pak vaše honoráře budou určovat státní 

úředníci- a to budete koukat! A taky jsme pak koukali."
1392 

1390 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 

1965,s.462 

1391 Linhart, Lubomír: Jak byl znárodněn československý film II, in: Film a doba 

11, 1965, s.l32 
1392 Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s.l23 
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Odboj a opozice rakouských filmařů 

Ani u rakouských filmařů a umělců obecně nenajdeme příliš 

příkladů otevřeného odporu. Zajímavé je snad jen zjištění, že 

z umělců odbojář Fritz Lehmann studoval na hudební a herecké 

akedemii s Paulou Wesselyovou, stejně jako jeho kolega Otto 

Hartmann, který Lehmanna a celou jeho odbojovou skupinu 

vyzradil gestapu. 1393 Asistent Willi Forsta Georg Marischka byl 

kvůli své odbojové činnosti zatčen v roce 1943 a propuštěn až na 

úplném konci války. 1394 

Ze známých osobností je třeba v této souvislosti na prvním 

místě uvést Paula Horbigera, který byl úspěšnější než jeho bratr 

Attila, přestože se nijak politicky neangažoval. Navíc byl placen ze 

všech rakouských herců nejlépe hned po Moserovi. Ministr 

propagandy z něj byl totiž jako z herce naprosto nadšený už od 

počátku třicátých let. Horbiger ho za to také příležitostně bavil na 

nejrůznějších oslavách. 1395 

Horbiger působil ve 20. letech v Německém divadle 

v Praze a poté natoupil angažmá v Josefstadtském divadle ve 

Vídni. Už v roce 1935 o něm Hitler prohlásil, že "má jeho filmy 

opravdu rád, protože si u nich odpočine jako u ničeho jiného".
1396 

Zajímavé je, že kromě Horbigera počítal Hitler ke svým 

nejoblíbenějším hercům Mosera, Lingena a Ri.ihmanna, kteří měli 

všichni za menželky Židovky. 

Během války hrál v řadě filmů, které měly veskrze 

komediální charakter a jen ve výjimečných případech se 

v některých dají vysledovat jiné než eskapistické tendence. 

Samozřejmě bez herců jako byl on či Hans Moser by filmová 

1393 100 Jahre Wiener Schauspielschule, Wien 1951, s. 32 
1394 Dachs, Robert: Will i Forst, Wien 1986, s. 106 
1395 Frohlich, Elke (ed.): Die Tageblicher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 2, Mlinchen 1998, s. 539 
1396 Horbiger, Paul: leh hab fůr euch gespielt, Mlinchen 1979, s. 228 
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propaganda nefungovala, ale přece jen se zdá jejich komediální 

účinkování aspoň na první pohled méně dehonestující než ryze 

propagandistické herectví. Samozřejmě Je třeba znovu 

připomenout goebbelsovské volání po optimismu a dobré náladě. 

Proto si ministr propagandy asi nejvíce cenil z jeho filmů 

Wunschkoncert (1940), v němž hrál Horbiger vojenského 

muzikanta a "zlidšťoval dění na válečné frontě". V roce 1942 byl 

Paul Horbiger za zásluhy jmenován státním hercem, ale zároveň 

mu nebyla prodloužena smlouva v Burgtheatru, protože 

"vystupoval příliš prorakousky". 1397 

Paul Horbiger byl nejen vynikající herec, který například 

v Protektorátu absolutně neměl konkurenta, ale představoval přímo 

i jakýsi symbol Vídně. Hrál císaře Františka Josefa, Franze 

Grillparzera, Johanna Strausse staršího, Josefa Lannera, Franze 

Schuberta či Alexandra Girardiho, všechno ikony starého 

rakouska. zcela určitě je něco na jeho tvrzení, že "důraz na 

muzikální Vídeň 19. století brali Vídaňáci často jako protest proti 

pánům z Berlína". 1398 

První větší problémy s mocí měl v době svého natáčení 

v Praze, kdy spolupracoval jako představitel hlavní role s původem 

českým režisérem E. W. Emem na filmu Schwarz auf Weiss. 

V Lucerně se scházel s dávnými přáteli z dob svého pražského 

působení a Vlasta Burian mu jednou sdělil, že Karel Hašler zemřel 

v koncentračním táboře. hned poté si ho zavolal k rozhovoru 

Emanuel Moravec. Horbiger si natruc chtěl nachat od kapely 

zahrát Hašlerovu píseň Ta naše písnička česká, čemuž Moravec 

bránil. Horbiger nakonec prosadil svou, Moravec uraženě odešel a 

místo něj přišlo gestapo. Jeho příslušníci mu tvrdě domluvili s tím, 

že ho nemohou zatknout, protože je na listině nejvýznamnějších 

osobností kultury, u nichž k tomu může dojít pouze na příkaz 

1397 Horbiger, c.d., s. 268 
1398 .. b" d Hor 1ger, c .. , s. 245 
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Goebbelse. Stejně tak tomu bylo v případě jeho příbuzných Attily 

Horbigera a Pauly Wesselyové. 1399 

Na konci války se ale zapojil do odboje a 22. ledna byl 

dokonce zatčen kvůli podezření z aktivní účasti na odboji. Měl 

totiž poslat 3000 marek rakouskému osvobozeneckému hnutí. 4. 

dubna 1945 už byl ovšem s dalšími politickými vězni 

propuštěn. 1400 Je samozřejmě otázka, zda myslel svou odbojovou 

činnost zcela vážně, nebo si jen chtěl koupit pojistku pro případ 

osvobození. Sám o tom v pamětech píše, že ho na podzim roku 

1943 oslovil Richard Patsch, který patřil kjedné z odbojových 

kavárenských skupinek. Patřil do odbojového uskupení, které 

organizoval na principu trojic advokát Napoleon Biháry. Skupina 

potřebovala Horbigera jednak k propagandě, jednak od něj žádala 

finanční podporu. "Tak jsem jim vystavil šek na tři tisíce marek a 

stal jsem se členem odbojového hnutí," píše herec, který 

zaangažoval do téže skupiny i své kolegy Theo Lingena a Oskara 

Simu, "toho přes jeho členství v NSDAP, protože teprve teď mohl 

projevit svoje skutečné přesvědčení". 1401 

Protože byl Horbiger neopatrný a místo aby hnutí daroval 

peníze v hotovosti, podepsal šek, došlo po zatčení Patsche a při 

prozrazení skupiny i na něj. Musel podepsat prohlášení, že "se 

zapletl se špatnou společností" a byl propuštěn se slovy, že si 

Berlín nepřeje jeho zatčení, protože by bylo velice nepříjemné, 

kdyby se do zahraničí dostala zpráva, že tak významný herec 

1 . v. 1402 vystupova prot1 rez1mu. 

Gestapo ho však nadále sledovalo a tak byl v lednu 1944 

zatčen s tím, že "ve stávající situaci už nad vámi Goebbels nemá 

důvod držet ochrannou ruku." 1403 

1399 Héirbiger, c.d., s. 271 nn 
1400 Luža, Radomír: Der Widerstand in Osterreich 1938-1945, Wien 1983, s. 214 
1401 Héirbiger, c.d., s. 281 
1402 Héirbiger, c.d., s. 286n 
1403 Héirbiger, c.d., s. 293n 
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Theo Lingen a Hans Moser museli celou válku bojovat za 

své neárijské manželky, které by jinak patrně zahynuly 

v koncentračních táborech. Maser se choval většinou skutečně 

statečně. Psal sice dopisy přímo Hitlerovi, v nichž žádal o 

shovívavost ke vůči své ženě, ale nikdy nesklouzl k servilitě či 

k politické konformitě. 1404 Již při první vídeňské návštěvě 

Goebbelse po anšlusu se snažil zmínit původ své ženy, což na 

ministra zapůsobilo. Především Sl byl ale vědom 

propagandistického významu takového herce v komediálním 

žánru. Oblíbil si ho velice, o čemž svědčí i jeho deníky. "Trávíme 

ve Vídni odpoledne ve veselé herecké společnosti. Utišuji Hanse 

Mosera, který pláče pro své přátele. A pak spolu sedíme s dalšími 

umělci v nějaké zahradě v Grinzingu, měsíc nad námi, teplý vítr a 

Hans Maser zpívá hospodské písně. Je to nepopsatelná romantika. 

Když se vracíme do hotelu, je už světlo.'" 405 

Sympatie k Moserovi nepramenily z politických pohnutek, 

ale výhradně z uměleckých. Goebbels miloval jeho burleskní 

Moserfilmy, jak říkal všem komediím, v nichž herec účinkoval. A 

Maser věděl, že se s ohledem na svou ženu příliš vzpírat nemůže. 

Úřady řešily prakticky celou válku, jak s jeho ženou naložit a jak 

zacházet s ním, když se odmítl rozvést. "Z mojí strany musím 

poznamenat, že považuji za pochopitelné, pokud budou Maser a 

jeho žena zbaveni některých omezení, jež se na ně vztahují podle 

židovských zákonů. Protože Maser má skutečně na publikum 

obrovský vliv a těší se velké oblibě a bylo by pro něj velice 

obtížné, kdyby měl působit v kulturním životě a přitom se ho 

týkala všemožná omezení. Při dodržování těchto předpisů prostě 

třeba není možné, aby ho při premiérách vlastních filmů 

doprovázela manželka." 1406 

1404 Archiv der Republik, složka Bri.ickel, karton 60 
1405 Frčihlich, Elke (ed.): Die Tagebi.icher von Joseph Goebbels, Teill, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 3, Mi.inchen 1998, s. 453n 
1406 Rathkolb, Oliver: Fi.ihrertreu und Gottbegnadet, Wien 1991, s. 38n. Dopis 
vídeňského vládního prezidenta Hanse Dellbri.igga ministru vnitra z roku 1940. 
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Hans Maser na mnoho diváků působil doslova jako 

ztělesnění latentního odboje. Byl se svým přízvukem a vzhledem 

jednoznačně nejrakouštějším hercem vůbec a vrcholu kariéry 

dosáhl ve chvíli, kdy Rakousko neexistovalo. Jako malinký 

komický tlouštík s vysokým hlasem působil jako dokonalý 

protiklad německého hrdiny. 

Kathe Dorschová představuje také jakousi směsici 

kolaborace a pokusů o rezistenci. Je o ní známo, že se celou válku 

bila za práva rasisticky pronásledovaných kolegů. Mohla si to 

dovolit, protože byla nejen jednou z hereckých hvězd Třetí říše, ale 

ke Goringovi měla přátelský vztah ještě z doby První světové 

války, kdy byli milenci. Ač patřila do okruhu Goringových přátel, 

intervenovala neúnavně i u Goebbelse. "Paní Kathe Dorschová 

přichází stále znovu s jejím lístkem plným přání. Stále se dojemně 

a vytrvale zasazuje za své kolegy v tísni." 1407 Dále si Goebbels 

poznamenal, že jí pomůže, jak bude moci. 

Dorschová se politicky nijak neangažovala, na druhou 

stranu využívala přízně nacistů ke kariérnímu vzestupu. Na příní 

Goebbelse s Goringem nastoupila do Německého divadla 

v Berlíně, což bylo těžko stravitelné pro Gustafa Grtindgense, 

s nímž se nesnesla. 

Těžko posoudit, zda se stýkala se špičkami nacistů 

především pro dobro svých kolegů, nebo kvůli své kariéře. 

V každém případě je v tomto ohledu prokazatelně jiným typem 

kolaboranta než řada dalších umělců. Zato její účinkování ve filmu 

je omluvitelné těžko. Už z toho důvodu, že vzhledem ke svým 

konexím a oblibě určitě nebyl problém vyhnout se natáčení. Šlo 

především o Goebbelsem do nebes vynášený Ucického film 

Mutterliebe, v němž ztělesnila obětující se matku, která dokáže 

ustát jako pravá německá žena všechny rány osudu. 

1407 Frčihlich, Elke (ed.): Die TagebUcher von Joseph Goebbels, Teil I, 
Aufzeichnungen 1923-1941, Band 4, MUnchen 1998, s. 18 
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Asi nejvíce tlačila podle archivních dokumentů NSDAP 

mezi rakouskými herci na Hanse Thimiga, uměleckého vedoucího 

Josefstadtského divadla a filmového herce. Do strany však 

nevtoupil a NSDAP ho musela označit za "už jeho vlastní podstaty 

naprosto nepolitického umělce". 1408 Vyhnout členství se evidentně 

dalo poměrně snadno. 

Thimig je zajímavý i tím, že za války natočil jako 

spolehlivý herec pět Wienfilmů. Hartlovi se evidentně nedostávalo 

kvalitních režisérů a tak zaměstnal jednoho z účinkujících. "Milý 

pane Thimigu, nechtěl byste si zkusit natočit jeden film?" zeptal se 

ho pouze. 1409 A Thimig ho skutečně natočil. So gefallst du mir je 

snímek o bodrých zemědělcích z tirolského venkova, což nacistům 

muselo konvenovat stejně jako další venkovská idyla Die goldene 

Fessel, jejíž původní název Der Zerrissene byl pro svou negativní 

konotaci zakázán. Problémy měl i se svým pátým filmem Umwege 

zu dir, natáčeným v Praze, jehož scénář "ze starých dobrých časů" 

byl původně zamítnut s tím, že ve filmu nesmí vystupovat žádní 

baroni ani hrabata. 1410 Naopak pochvalu sklidil jeho snímek 

s Paul o u Wessely Die kluge Marianne. 

1408 Ósterreichisches Staatsarchiv, Personalakt 225012 Hans Thimig, fo!. 1-1 O 
1409 Thimig, Hans: Neugirig wie ich bin, Wien 1983, s. 203 
1410 tamtéž, s. 210 
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Emigrace českých a rakouských filmařů 

I. Češi 

Pobyt v exilu lze vzhledem k tomu, že je ve většině případů 

vynucen společenskou, hlavně politickou, situací, lze považovat za 

určitý morální postoj, kterým ten který emigrant protestuje proti 

poměrům v zemi, z níž se rozhodl odejít nebo z ní byl dokonce 

donucen uprchnout. Proto považuji za důležité, zařadit do oblasti 

odporu českých tvůrců i exulanty. 1411 Navíc se většina z nich 

aktivně zapojila do protinacistického odboje v rádiích, v tisku a 

v různých emigrantských organizacích. Jejich situace byla 

samozřejmě odlišná už proto, že se octli v jiném - demokratickém 

prostředí a mohli dění v protektorátu sledovat zvněj šu, což 

výrazně modifikovalo jejich postoje i uměleckou tvorbu. 

Pomnichovská pseudorepublika nemohla v žádném případě 

vytvořit podmínky pro svobodnou tvorbu. Nešlo už jen o práci, ale 

vúbec o dústojný život. Úděsný rasismus české společnosti vyplul 

na povrch a horkou púdu pod nohama začali mít i politicky 

nepohodlní občané. Podmínky druhé republiky donutily emigrovat 

řadu významných osobností českého kulturního života. Zbytek 

těch, kteří se rozhodli opustit svou rodnou zemi měl šanci ještě 

krátký čas po okupaci. 

Patrně nejznámější český emigrant z filmových kruhú byl v 

zahraničí Hugo Haas. V září roku 193 8 se Haas oženil a v únoru 

roku 1939 se mu narodil syn. Už v lednu 1938 zuřivě napadly 

fašistické noviny Vlajka inscenaci Čapkova RUR a sociálně 

kritický film režiséra Miroslava Cikána Svět kde se žebrá 

1411 Voráč, Jiří: Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968, Brno 2004, s. 
9-15. Jiří Voráč zdůrazňuje, že filmová tvorba českých exulantů patří primárně 
do kinematografie země, do níž tvůrce emigroval, a teprve pak do scéry české. 
Problém autorství navíc u filmu komplikuje kolektivní povaha výroby. Na 
druhou stranu je za hlavního a odpovědného tvůrce filmu pokládán režisér. 
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"především proto, že v nich Haas účinkoval". 1412 V únoru 1939 

dostal výpověd' z Národního divadla. 1413 Jeho poslední rolí byl 

paradoxně ředitel Busman v RUR. "Chodil kolem divadla a četl 

cedule. Už tam nebylo jeho jméno. Busmana hrál František 

Smolík, Haas byl odepsán, Haas přestal existovat. Vyhýbal se 

přátelům jako morem nakažený." 1414 

Podle Josefa Škvoreckého to byla pro Haase naprostá trgédie. 

"Haasovi je 38 let a dosud nikdy neprožil ani jediný den mimo své 

rodné Československo. Navzdory nastávajícímu a jasně se 

rýsujícímu nebezpečí nechtěl odjet. Jeho žena byla ale moudřejší. 

Pogromy už zažila na vlastní kůži, protože stejně jako Haasova 

matka pocházela z rodiny porevolučních ruských emigrantů. 

Nejprve bojovala s francouzským konzulem, potom s gestapem, 

nakonec byla nucena zanechat novorozeného syna u své 

nežidovské švagrové a přinutila manžela, aby s ní uprchl v 

1 d ' h '1' v dl h vd' v 1 ' " 1415 H pos e m c Vl 1, nez spa a ne a ze ezna opona. aasova 

švagrová Soňa Haasová "po celý protektorát utajovala původ 

malého Ivana" 1416
. Se svými rodiči se shledal až po šesti letech. 

Zajímavé je, že Haasovi k emigraci napomohla Lída 

Baarová, jež mu díky svým kontaktům zajistila víza. Podle 

Haasovy manželky Marie von Bibikoff ji Haas v dubnu 1939 

navštívil a velice se podivil, že u sebe měla několik německých 

přátel v uniformách, což nebránilo tomu, aby mu potřebné 

f, 1' hl V'd' 1417 orma 1ty pomo a vyn 1t. 

Odjeli do Francie, kde hrál Hugo Haas cizího špiona ve filmu 

La mer en jlammes (Moře v plamenech). V té době se v pařížském 

kinu Étoile promítala jeho Bílá nemoc pod názvem La grande 

résolution (Velké rozhodnutí). K tomuto filmu zrežíroval Haas 

141
" Škvorecký, Josef: Všichni ti bystří mladí muži a ženy, Praha 1991, s. 32 

1413 Pivec, Jan: Thespidova kára, Praha 1985, s. 106 
1414 Sochorovská, Valéria: Hugo Haas, Praha 1996, s. 119 
1415 Škvorecký, Josef: Všichni ti bystří mladí muži a ženy, Praha 1991, s. 34 

1416 Schenpflugová, Olga: Bylajsem na světě, Praha 1988, s. 240 

1417 Fuchs, Aleš: Dlouhá svatební cesta. Bibi Haasová vzpomíná na Hugo Haase, 
Praha 1997, s. 64 
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krátký dokumantární film o české otázce a českém odboji Notre 

combat (Náš boj). 1418 

V létě roku 1940 musel prchnout do USA. Zde nejprve 

nastudoval s českými ochotníky v Chicagu a v New Yorku několik 

českých her. Bílá nemoc se zde promítala pod názvem Skeleton on 

Horseback. Haas začal záhy hrát divadlo v New Yorku 

profesionálně v Actor' s Laboratory. Nejvíce si údajně cenil 

postavy papeže Urbana v Brechtově hře Galileo Galilei v režii Joe 

Loseye. Erwin Piscator si vybral Haase pro roli Pierra Bezuchova 

v inscenaci své slavné jevištní adaptace Tolstého románu Vojna a 

mír. Úspěch v této hře vynesl Haasovi pozvání do Holywoodu. 

V roce 1943 byl s Gregory Peckem angažován pro film Days of 

Glory (Dny slávy). Hrál zde ruského partyzána. 1419 Jako v Paříži, 

tak i v Hollywoodu hrál cizince, což byl vzhledem k akcentu úděl 

téměř všech emigrantů. 

V roce 1944 si zahrál ve filmech Mrs. Parkington, Princess 

and Pirate, Stranga Affar, Summer Storm. V následujícím roce ve 

snímcích A Bel! for Adans, Dakota, Jealousy, kde hrál emigranta 

Hugo Krále, společníka hlavního hrdiny - spisovatele, What next a 

Corporal Hargrowe. 1420 

Důležitá byla i jeho práce pro Úřad válečných informací, kde 

namlouval české komentáře k dokumentárním filmům. 

Haas žil až do počátku šedesátých let v USA, hrál ve dvaceti 

hollywoodských filmech, režíroval 14 snímků, založil filmovou 

společnost a koupil Chaplinova stará studia. V šedesátých letech se 

v vh 1 d V'd v 1421 preste ova o 1 ne. 

V Hollywoodu působili i další čeští umělci. Jiří Voskovec, 

Jan Werich a Alexandr Hackenschmied. Po Mnichovu bylo 

zrušeno Osvobozené divadlo a byly dány pokyny všem divadlům, 

1418 Sochorovská, c.d., s. 120, Škvorecký, c.d., s. 34 
1419 Sochorovská, c.d., s. 123 
1420 Sochorovská, c.d., s. 170 
1421 Škvorecký, c.d., s. 34 
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aby Voskovce s Werichem nezaměstnávaly. "Já jsem odjel na 

Silvestra a Jan asi o týden později s Ježkem. Já jsem odletěl do 

Švýcarska. Přes Švýcarsko do Paříže .... Tam jsme zůstali asi tři 

neděle a pak společně s Ježkem a Janem do Ameriky .... oni po nás 

Vl' 0 k blb' " 1422 s 1 Ja 1. 

Přistáli v New Yorku koncem ledna 1939. Nejprve 

vystupovali pro české a slovenské obecenstvo a v březnu 1940 

hráli poprvé anglicky. V létě 1941 vystupovali V+ W v ukázkách 

ze svého repertoáru v Hollywoodu (The Reinhardt Studio). Zde 

obdrželi nabídku od režiséra Orsona Wellese, ale zjejich 

účinkování ve filmu nakonec kvůli organizačním sporům sešlo. 

Hned po vstupu Spojených států do války byli V+W pozváni ke 

spolupráci Válečným úřadem pro informace. Za tři roky své 

činnosti v rozhlasovém oddělení tohoto úřadu napsali a vysílali 

V+W stovky programů, zaměřených na válečnou politickou satiru 

pro posluchače ve v las ti. Předtím již od jara 1941 pracovali V+ W, 

tenkrát ještě s Ježkem, podobným způsobem pro BBC. Zde se 

podíleli na 131 vysílání. V sezóně 1944/45 se vrátili znovu na 

scénu rolí klaunů v Shakespearově Bouři. Při tom pokračovali až 

d k 'lk ' . hl 1423 o once va y v prac1 pro roz as. 

Dokumentarista a tvůrce avantgardních filmů Alexandr 

Hackenschmied byl původně levicový kritik (psal do Pestrého 

týdne, Národního osvobození), architekt, fotograf a režisér filmové 

avandgardy. V roce 1938 v předtuše konfliktu zaměřili zahraniční 

reportéři a novináři svoji pozornost do Prahy. Producent Louis de 

Rochemont, americký vydavatel časopisu March of Time se 

rozhodl o událostech v Československu natočit film. Režisérem se 

stal Herbert Kline z Frontier-Filmu. Předtím natočil dokument o 

španělské občanské válce Srdce Španělska. Spolurežisérem se stal 

Hanuš Burger, další český emigrant v USA. Na natáčení se podíleli 

1m Schonberg, Michal: Rozhovory s Voskovcem, Praha 1995, s. 119 

1423 Divadlo na třech frontách, in: Theater-Divadlo, sborník, red. Fr. Černý, 
Praha 1965, s. 400. Werich, Jan: Jan Werich vzpomíná ... vlastně potlach, Praha 
1982, s. 153 a 191 
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pracovníci pražské Aktuality. Alexandr Hackenschmied byl hlavní 

kameraman. Účel natáčení byl utajován. Cline původně zamýšlel 

točit válku a skoncování s fašismem, což se sice nezdařilo, ale film 

byl zdařilým a objektivním pohledem na Sudety od léta 1938 až do 

zabrání českého pohraničí. Koncem roku 1938 byl dopraven do 

Paříže. Premiéru měl 13. března 1939 vNew Yorku a měl název 

Crisis. 1424 

Hackenschmied už v USA zůstal. Pracoval pro 

washingtonský úřad válečných informací. Natočil řadu 

propagačních dokumentů a osvětových filmů, například dokument 

Světla zhasla v Evropě, pojednávající o dění v roce 1939 v Anglii, 

Francii a Polsku. Ač zde vytvořil skutečně mnoho dalších 

dokumentárních filmů, měl podle Jana Wericha v Hollywoodu 

obrovské potíže s unií kameramanů, kteří se vehemntně bránili 
v '1' . . o 142~ pn lVU ClZinCU. . 

Zajímavé jsou jeho dva slvné experimentální filmy. Hraný 

dokument podle scénáře spisovatele Johna Steinbecka Forgotten 

Village (Zapomenutá vesnice, 1940) pojednává o událostech na 

mexické vesnici. Ještě významnější je průlomové avantgardní dílo 

Meshes ofthe Afternoon (Odpolední osidla, 1943). 

V USA pracoval během války významný český animátor 

Karel Dodal, který točil například instruktážní filmu pro piloty 

americké armády. Za zmínku stojí jistě i příležitostné účinkování 

operní pěvkyně Jarmily Novotné v několika filmech, která byla 

od roku 1940 členkou metropolitní opery. 

V Londýně našli své útočiště dva tvůrci evropského formátu 

režisér Karel Lamač a kameraman Ota Heller. V tomto případě ale 

nelze mluvit ani tak o emigraci jako spíš o migraci, protože oba 

tvůrci pracovali v zahraničí už před okupací. 

1424 Brož, Jaroslav: Alexandr Hackenschmied, Praha 1973, s. 47-50 
1425 Werich, Jan: Jan Werich vzpomíná ... vlastně potlach, Praha 1982, s. 148 
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Karel Lamač byl ve třicátých letech uznávaným 

režisérem i za hranicemi Československa. Jíří Weiss o něm napsal: 

"Jestliže Vladimír Slavínský byl králem tehdejší české 

kinematografie, byl Karel Lamač její zahraniční hvězdou. Díky 

tomu, že byl stálým spolupracovníkem herečky Anny Ondrákové, 

která se provdala za tehdejšího mistra světa v boxu N ěmce Maxe 

Schmellinga, pracoval dokonce v nacistickém Německu .... V 

době, kdy Hitler obsazoval Porúří a Rakousko, pracoval Lamač 

klidně v ateliérech Ufy v Neubabelsbergu a dal se hostit maršálem 

Goringem v jeho zámečku Karinhall." 1426 

Je pravda, že na činnost Lamače v nacistickém Německu 

nepohlíželi všichni přívětivě. "Lamač je snad jediný z českých 

režisérů, jehož německé filmy jsou v Německu pro určité 

hekenkrajclerské zabarvení vděčně přijímány," napsal JosefTrojan 

v Činu. 1427 Podle Luboše Bartoška Lamač ale s nacismem 

nesouhlasil. "Své smýšlení dokázal zcela rozhodně ve chvíli, kdy 

byl evropský a poté i světový konflikt neodvratný. Tehdy se vrátil 

do ohrožené vlasti .... Filmová činnost za války v Anglii a služba v 

čs. jednotkách R.A.F. je dostatečným důkazem jeho politického 

'Vl '"1428 smys em. 

Jiří Weiss píše, že v té době "Lamačovi vůbec nevadilo, že se 

Československo rozpadlo, že je německým protektorátem, že 

Slovensko se stalo Slovenským štátem, a jeho židovskému 

kameramanovi Hellerovi asi rovněž ne .... Na jaře roku 1939 

dokončil film tak pitomý - jak vyprávěl Lamač - že jej ministr 

propagandy Goebbels zakázal. Goring dal příkaz, aby film byl 

okamžitě nasazen do kin Ueho manželka se znala s herečkou toho 

filmu). Když se Goebbels vrátil z dovolené a viděl na kině 

Ufapalast velkou markýzu na film, velice se rozlítil. ... Téhož 

večera dostal Lamač do hotelu vzkaz, aby se příštího dne dostavil 

do Goebbelsovy pracovny. Neváhal už ani vteřinu, sbalil kufry, 

1426 Weiss, Jiří: Bílý mercedes, Praha 1995, s. 48n 
1417 Čin 1934, s.72 

1428 Bartošek, Luboš:Karel Lamač, Praha 1972, nestránkováno 
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zajel pro Otto Hellera do hotelu a příštího rána už byl v 

Holandsku." 1429 

V Holandsku natočil kriminální drama Půlnoční vlak (1939), 

v Belgii se mu nepodařilo roztočený film dokončit. Přes Francii se 

dostal roku 1942 do Anglie. Nejprve Heller, Lamač se musel 

zdržet, protože bez peněz, které mu Heller z Londýna neposlal, ve 

Francii uvázl. V Británii natočil filmy Setkání ve tmě (1943) s 

Jamesem Masonem v hlavní roli, Včera neděle byla (1944) a 

pokusil se o protiválečnou aktualizaci Haškova hrdiny filmem 

.~vejk bourá Německo (1944), v němž titulní postavu vytvořil 

anglický komik Lloyd Pearson. "Film mohl mít úspěch v bojující 

Anglii, ale poválečnému českému divákovi přinesl jen trpké 

zklamání." 1430 Jako příslušník československé zahraniční armády 

natáčel Lamač dokumentární snímky o boji proti nacismu. 

V Londýně založil dabingové studio a namlouval komentáře k 

anglickým a americkým dokumentárním snímkům, vybraným pro 

promítání v osvobozené vlasti. Za svůj život natočil podle Václava 

Wassermana neuvěřitelných 216 až 265 filmů. 1431 

Lamačovým kameramanem při práci v Německu byl 

"vynikající profesionál Otto Heller, jehož výrazně neárijský profil 

zřejmě nikomu nevadil". 1432 Podle Otakara Vávry to byl nejlepší 

český kameraman vůbec. 1433 Adina Mandloví vzpomíná, že Heller, 

jenž byl židovského původu, "utekl z Berlína přímo od 

roztočeného filmu, protože mu někdo vyhrožoval, že ho udá. 

Lamač si tedy musel najmout jiného kameramana, aby mohl film v 

Berlíně dodělat. Pak přijel za Otou do Prahy a už tam zůstal." 1434 

Zanedlouho emigrovali s Lamačem, jak už bylo zmíněno, přes 

Holandsko a Francii do Anglie, kde "Ota udělal ohromnou kariéru, 

1429 Weiss, Jiří: Bílý mercedes, Praha 1995, s. 49 
1430 Bartošek, Luboš:Karel Lamač, Praha 1972, nestránkováno 

1431 Bartošek, Luboš:Karel Lamač, Praha 1972, nestránkováno. Wassermann, 
Václav: Václav Wasserman vypráví o starých českých filmařích, Praha 1958, s. 
250-255 
1432 Weiss, c.d., s. 48n 
1433 Vávra Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s. !ll 
1434 Mandlová, Adina: Dneska se tomu už jen směju, Praha !990, s. 57n 
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ale Lamač se už bohužel neujal". 1435 Heller byl podle Jiřího Weisse 

vynikající profesionál. V Anglii natočil s Laurencem Olivierem 

světoznámý film Richard IJI. 1436 

Podobně na tom byl Gustav Machatý, který po roce 1932 

pracoval výhradně v zahraničí. Od roku 1936 natočil 

v Hollywoodu několik filmů, z nichž bylo nejvýznamnější 

psychologické drama Jealousy (Žárlivost, 1945), kde vystupovali i 

emigranti, z nichž jehnim byl Haas. Zajímavé je, že tento film je 

vlastně o pocitech, které exulanti v Americe zažívali. Příčinou 

rozpadu manželství, který vede k vraždě, je emigrantova nostalgie 

a deprese z nového prostředí, která ho paralyzuje natolik, že 

naprosto zrtatí přízeň své emancipované americké manželky. 

Podobně jako Machatý působil v zahraničí i hudební 

skaldatel Erich Wolfgang Korngolď 437 pocházející z Brna a jako 

herec i František Lederer, nejprve v Německu, ve Francii a od roku 

1932 v Hollywoodu. Zde poprvé zaujal v roli českého emigranta 

Nováka ve filmu Romance in Manhattan (Ve stínu mrakodrapů, 

1934) a později především v protinacistickém filmu Confessions of 

a Nazi Spy (Přiznání nacistického vyzvědače, 1939). 

Už od dvacátých let žil v Hollywoodu herec a režisér Rudolf 

Myzet, který účinkoval i ve filmu režiséra Vidora An American 

Romance (Americká romance, 1944) o rodině českých emigrantů a 

Americe. 

Do Velké Británie emigrovali kvůli svému židovskému 

původu i režiséři Jiří Weiss a Walter Schorsch. Jiří Weiss pracoval 

jako režisér a dokumentarista. Dne 15. března 1939 dal 

barrandovský ředitel Levoslav Reichl příkaz pokladně, aby byl 

Weiss vyplacen podle smlouvy platné do konce roku 1939 a 

1435 tamtéž, s. 58 
1436 Weiss, c.d., s. 50 
1437 Celou kariéru komponoval v Hollywoodu. V roce 1936 obdržel Oscara za 
hudbu k filmu Anthony Adverse a o dva roky za film Robin Hood. 
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poskytl mu tak roční honorář předem. "Pak už mi řekli, že 

fašistická milice - česká fašistická milice - pod vedením režiséra 

Broma-Kořínka obsazuje filmová ateliéry." Podařilo se mu získat 

orazítkovaný formulář, který budil dojem, že jede jako zástupce 

Barrandova vyjednávat do Berlína. 29. března se mu podařilo 

emigrovat i s materiály k filmu sestříhaném v Anglii The Rape oj 

Czechoslovakia. Za války zde točil dokumentární filmy, z nichž je 

nejznámnější reportáž o československých letcích RAF The 

Fighter Pilot (Válečný pilot, 1943). 1438 Z několika filmů pak 

sestříhal celovečerní dokument o osvobození Československa 

Věrni zůstaneme (1945). Protinacisticky byla laděna jeho groteska 

John Smith Wakes Up (John Smith se probouzí, 1941 ), která 

vypráví o tom, jak do Británie vtrhnou nacistická vojska. 

Walter Schorsch byl herec i režisér, který ve Velké Británii 

v roce 1943 zemřel. V roce 1939 emigroval do Londýna herec 

Herbert Lom, který se po válce stal v Británii a ve Spojených 

státech velice populárním. 1439 Za války pracoval nejen jako herec, 

ale také jako redaktor českého vysílání BBC. Dokumentární záběry 

natáčel v Británii jako válečný zpravodaj režisér Kurt Goldberger 

a filmový režisér Václav Kodíček pracoval pro československé 

oddělení BBC a pro československý exilový tisk. 1440 

Československo opustili v letech 1938 a 1939 významní 

filmoví podnikatelé Josef Auerbach, Norbert Auerbach, Otto 

Sonnenfeld, Ludvík Kantůrek a Levoslav Reichl. Josef 

Auerbach, filmový podnikatel, vlastník Elektafilmu a půjčovny 

Slaviafilm v lednu 1939 odjel do Paříže a odtud zanedlouho do 

USA. Otto Sonnenfeld, prokurista půjčovny Metropolitanfilm, jenž 

byl do roku 1935 ředitel Slaviafilmu, před okupací odjel do Izraele, 

kde založil filmovou půjčovnu, která uváděla i české filmy. Ludvík 

1438 Weis, c.d., s. 41 
1439 Málokdo dnes tuší, že legentárního komisaře Dreyfuse ve filmech o 
Růžovém panterovi s Peterem Sellersem hraje právě český rodák Herbert Lom. 
1440 

Rodákem z Československa, konkrétně z Ostavy, vyhnaný kvůli svému 
židovskému původu, je i pozdější významný představitel britské filmové vlny 
Free Cinema z šedesátých let. 
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Kantůrek, majitel filmové společnosti Moldaviafilm, ještě před 

okupací odjel do USA. V roce 1940 se stal zaměstnancem 

exportního oddělení filmové společnosti 20th Century Fox, později 

působil v MPEA (Motion Picture Export Asociation), která 

zajišťovala vývoz filmů do Evropy. Již zmíněný Levoslav Reichl, 

ředitel barrandovských ateliérů, v březnu odcestoval do své rodné 

Jugoslávie, kde působil ve společnosti Foxfilm. Byl zatčen, ale 

uprchnu! do Švýcarska, kde strávil zbytek války. 1441 

II. Rakouská emigrace 30. a 40. let 

Rakouskou kulturu drasticky zasáhl fakt, že ji muselo opustit 

obrovské množství umělců židovského původu. Tisíce emigrantů 

dnes už nelze zpětně kompletně dohledat, ale jisté je, že zemi 

opustilo kolem 1500 spisovatelů a žurnalistů a celkově se kulturní 

čistky dotkly 5000 umělcú. 1442 První velká vlna následovala po 

potlačení únorových bouří sociálních demokratú v roce 1934, další 

po podpisu konvence mezi rakouskými produkčními firmami a 

Říší, která obsahovala zákaz práce v kinematografii pro občany 

židovského původu, a třetí odliv umělců následoval po anšlusu 

v roce 1938. Jen v Holywoodu púsobilo za války asi 500 německy 

I ' ' h . o 1443 m UVICIC emigrantu. 

Německy mluvící tvůrci, z nichž tvořili rakouští rodáci 

velmi podstatnou část, natočili v emigraci celkem asi 220 filmú, 

z nichž byl kromě dvaceti procent operetních filmú nejzajímavější 

1441 Bednařík, Petr: Árizace české kinematografie, diplomová práce FF UK, 
1997, s. 141 - 165. Vávra Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1996, s.l O 1 -
"Producenti Auerbach i Kantůrek prodali vily a své podniky a odjeli včas." 

1442 Rathkolb, Oliver: Rathkolb, Oliver: FUhrertreu und Gottbegnadet, Wien 
\991, s. 59 
1443 Emigrací rakouských umělců se zabývají například Horak, Jan-Christopher: 
Fluchtpunkt Holywood. Eine Dokumentation zur Filmemigration nach 1933, 
MOnster 1986, dále Cargnelli, Christian- Omasta, Michael: Schatten Exil, Wien 
1997 a Cargnelli, Christian: Aufbruch ins Ungewisse, Wien 1993 a především 
Ulrich, Rudolf: Osterreicher in Hollywood, Wien 2004 
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nově vzniklý subžánr antinacistického filmu. Z celkového počtu 

snímků natočených německy mluvící emigrací tvoří tyto filmy asi 

osm procent. 

Z zmínku stojí určitě populární propagandistický snímek 

Hagmen Also Die! (1943) původem rakouského režiséra Fritze 

Langa, který pojednává o atentátu na Heydricha a o následcích, 

které zasáhly obyvatelstvo protektorátu. Scénář napsal Bertold 

Brecht, který ale proti uvedení velice emotivně a politicky 

vyhraněného filmu nakonec protestoval. Přesto, nebo spíš právě 

proto, se snímek nakonec stal jedním z nejznámějších 

protinacistických filmů. I další významná díla tohoto subžánru 

natočili z velké části rodilí Rakušané. 1444 

Nejznámějšími díly jsou americké The Seventh Cross 

(1944) Rakušana Freda Zinnemanna o útěku z koncentračního 

tábora, The Hitler Gang (1944) Johna Farrowa o Hitlerově 

vzestupu a událostech až do Rohmova puče v roce 1934, Margin 

j(Jr Error (1943) dalšího Rakušana Otto Premingera o jednotce 

newyorských židovských policistů, kteří odhalí sabotáže 

prováděné německým konzulátem, Mission to Moscow (1943) 

vídeňského Maďara Michaela Curtize je film vyrobený na zakázku 

americké vlády jako akt přátelství k sovětskému spojenci o 

společném boji proti fašistické páté koloně v Sovětském svazu. 

V této souvislosti je třeba připomenout také sovětské filmy jako 

například Borzy (1935) německého režiséra Gustava von 

Wangenheima o komunistickém odboji v Hitlerově Německu. 

Na všech těchto filmech se podílela řada dalších emigrantů, 

ať už stáli za kamerou, pracovali jako střihači, architekti nebo 

herci. Zajímavé je, že nacisty ve většině z nich hrají židovští 

emigranti, protože to byly téměř jediné role, které mohli kvůli 

nedokonalé angličtině a naopak výborné němčině zvládnout. Navíc 

třeba ve filmu o Heydrichovi Hangmen Also Die! trval režisér 

Lang na tom, aby role Čechů bez výjimky obsadili američtí herci, 

1444 Přehled nejvýznamnějších protinacistických filmů a jajich tvůrců v Příloze 13. 
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protože tak bylo podle něj možné lépe usměrnit sympatie 

divákú. 1445 

Vznikly i filmy, které se věnovaly přímo problematice 

emigrace a v nichž často řada emigrantú účinkovala. Zmínit 

múžeme například drama A Voice in The Vind (1944) amerického 

režiséra Arthura Ripleye, který pojednává o mladém klavíristovi, 

jenž musí opustit po okupaci Prahu a svou lásku kvúli 

nacistickému pronásledování a odjet do Ameriky. Celý film je 

emotivně podbarven Smetanovou hudbou. 

O úspěchu Rakušanú především v Holywoodu svědčí i fakt, že 

v období 1934-1945 obdrželi dohromady 12 Oscarú. Obrovský 

vliv měla rakouská emigrace na americkou a tím potažmo na 

světovou filmovou hudbu. Za války byli z těch nejznámějších 

v Hollywoodu činní emigranští komponisté Erich Korngold, Alois 

Reiser, Fred Spielman, Max Steiner, Robert Stolz a Erich Zeisl. 

V této souvislosti je třeba připomenout i púvodem českého 

skladatele Rudolfa Frimla, o němž se ve většině prací o umělcích 

v emigraci mluví jako o Rakušanovi, protože se narodil v Praze 

v době Rakouska-Uherska. Púvodně púsobil v Praze a ve Vídni, 

ale po svém druhém americkém turné zústal ve Spojených státech, 

kde kromě jiného pracoval i jako skladatel operetní hudby na 

Brodwayi a jako skladatel filmové hudby. V období 1930-1945 

napsal hudbu k šesti filmúm, mezi nimi i k filmu Gustava 

Machatého Jealousy. 

Nejvýznamnějším rakouským kameramanem v emigraci byl 

bezpochyby Oscarem ověnčený Kari Freund. Stejné pocty se 

později dostalo i nejúspěšnějšímu rakouskému scénáristovi 

v Hollywoodu Walteru Reischovi. Jeho kolega Joe May se 

proslavil scénářem a antinacistickému filmu The Strange Death of 

Adolf Hitler (1943). Z producentské branže byl jednoznačně 

1445 Horak, c.d., s. 111 
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nejvlivnější Otto Preminger, který zrežíroval antinacistický film 

Marginfor Error. 

Herci měli podmínky v em1grac1 kvůli jazyku samozřejmě 

nejobtížnější. Poměrně dobře se prosadil Vídeňák Adolf 

Wohlbrlick, který ve 30. letech účinkoval v řadě filmů Williho 

Forsta. V roce 1936 odjel do Spojených států, kde účinkoval 

během války ve třech úspěšných komediích. V roce 193 7 dorazila 

do Ameriky i hvězda Machatého filmu Extáze Hedy Lamarrová, 

která stihla od svého příjezdu až do konce války hrát v osmnácti 

filmech. Další relativně úspěšnou herečkou byla rodilá Tepličanka 

Lydia Buschová, která do roku 1933 hrála v německých divadlech, 

poté musela přesídlit do Československé republiky a později do 

Rakouska. Po anšlusu uprchla do Paříže a odtud do Ney Yorku. 

Účinkovala v divadle a teprve od roku 1945 se začala prosazovat i 

ve filmu. Ve vídeňských divadlech a německých filmech působil 

ve 30. letech i brněnský rodák Karel Štěpánek, který v roce 1940 

emigroval do Londýna, kde se podílel vysílání BBC jako politický 

komentátor v německém jazyce. První film, v němž účinkoval, 

bylo drama z roku 1943 At Dawn We Die. 

Rakouských filmových režisérů působila v americké 

emigraci celá řada. Nejznámější osobností byl ale paradoxně 

divadelní režisér a zakladatel Salzburského festivalu Max 

Reihardt, který 30. října 1943 zemřel jako sedmdesátiletý v New 

Yorku. Pokud bychom posuzovali úspěšnost povrchně podle 

ocenění, byl by nejvýznamnějším rakouským emigrantem režisér 

Billy Wilder, který obdržel za svou kariéru neuvěřitelných šest 

Oscarů. Na rozdíl od svých německy mluvících kolegú působí jeho 

tvorba čistě Americky. V roce 1933 odjel z Berlína, kde v té době 

púsobil, do Paříže, kde natočil film, za nějž dostal honorář, který 

mu o rok později umožnil odcestovat do Spojených státú. 

S natáčením tu začal ihned po svém příjezdu a největší slávu si 

během války vydobyl už roku 1939 filmem Ninotchka s Gretou 

Garbo v hlavní roli. 
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Dva Oscary obdržel za své dílo Vídeňák Paul Czinner, který 

v roce 1933 emigroval z Berlína do Londýna, kde natáčel až do 

roku 1939, kdy se odhodlal odejít do Holywoodu. Tam ovšem do 

konce války natočil pouhé dva filmy. Další Vídeňák a legenda 

světového filmu Fritz Lang tvořil po První světové válce 

v Německu, odkud emigroval v rove 1933 do Paříže a o rok 

později do USA, kde se věnoval především politicky angažované 

tvorbě, což je nejpatrnější ve filmech Man Hunt (1941 ), Hangmen 

Also Die! (1943), Ministry oj Fear (1945) a Cloak and Dagger 

(1946). Vídeňák Erich von Stroheim přišel do USA už v roce 

1909 a první filmy začal natáčet o šest let později, v jeho případě 

tedy nelze mluvit o emigraci z politických či rasových důvodů. 

Během války zde natočil šest filmů. I další režisér Josef von 

Sternberg přijel do Ameriky už v roce 1908. Podobně odešel do 

USA už v roce 1930 i režisér Fred Zinnemann, který se za války 

z velké části věnoval dokumentárním a propagandistickým filmům, 

mezi nimiž vyniká antinacistický snímek The Seventh Cross 

(1944). 

Velice zajímavá je kariéra dalšího velikána evropského 

filmu Georga Wilhelma Pabsta, který pochází z Roudnice nad 

Labem. Poté, co byla jeho díla v Německu roku 1933 zakázána, 

odebral se do exilu ve Spojených státech, kde se ovšem nepohodl 

s producenty, kteří mu nedovolili zachovat si tvůrčí autonomii, na 

níž byl zvyklý. V roce 1936 definitivně vzdal svojí holywoodskou 

kariéru a vrátil se do Evropy, kde natočil ve Francii čtyři filmy. 

Nakonec se vrátil s řádnou pompou do Říše, kde natočil skrytě 

propagandistický film Paracelsus. 

Za zmínku stojí v souvislosti s rakouskou emigrací i filmová 

činnost Rakušanů v Československu po roce 1934. Pro Rakušany 

bylo Československo ve 30. letech důležitou exilovou zemí nejen 

proto, že bylo blízko, ale zde Rakušané měli mnoho známých, 

nebyl větší problém přejet hranice, nebylo potřeba vízum a na 

Československém území se navíc začaly tvořit spolky na podporu 

emigrace. 

465 



Co se týká filmového prúmyslu, neměli tu emigranti příliš 

možností a většinou spíše putovali z jedné země do druhé podle 

toho, kde zrovna dostali práci. V Československu nakonec vznikly 

z jejich popudu tři nezávislé filmy. Všechny byly uvedeny v roce 

1935. Filmy Csardás a Der Wilderer aus Egerland produkoval 

brněnský Terra-Film a Hoheit tanzt Walzer pražský Elekta

Film.1446 

Zároveň s německou verzí byla ve všech případech natočena ještě 

česká, v případě Hoheit tanzt Walzer i francouzská. Tak se chtěli 

producenti pojistit proti případným ztrátám a využít filmy i jinde 

než na rakouském trhu. Film Hoheit tanzt Walzer natočil rakouský 

režisér a herec Max Neufeld a v české verzi se jmenoval Taneček 

panny Marinky. Jedná se o typický vídeňský hudební film, v němž 

dojde za valčíkových melodií naplnění láska muzikanta a 

princezny. Max Neufeld se po dokončení filmu vrátil do Rakouska, 

ale v roce 1938 musel emigrovat do Itálie. Ve filmu hraje hlavní 

roli další rakouský emigrant Hans Jaray. 

Autoři dalších dvou filmú, manželé Jakob a Luise Fleckovi, 

patří mezi průkopníky kinematografie v Rakousku. Počátkem 30. 

let natáčeli v Německu, ale roku 1933 museli zemi kvůli 

židovskému původu Jakoba opustit. V Československu pak natočili 

komedii Csardás a drama o mužské žárlivosti Der Wilderer vom 

Egerland a vrátili se nakrátko do Rakouska. 

Po anšlusu byli manželé internováni v koncentračních 

táborech v Dachau a Buchenwaldu. Přesto se jim v roce 1940 

podařilo díky finanční podpoře režiséra Williama Dieterleho 

uniknout do Ameriky a odtud do Číny, kde pokračovali v práci. 

1 ~46 K tomu nejvíce Loacker, Armin- Prucha, Martin: (ed.): Unerwi.inschtes 
Kino. Der deutschsprachige Emigrantenfilm 1934- 1937, Wien 2000 
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Pasivní odpor proti opatřením v české kinematografii 

Na rozdíl od přímé odbojové činnosti byl nepřímý či skrytý odpor 

českých filmových pracovníků rozšířeným jevem. Vlivné osoby 

s kontakty na české i německé politické činitele často neváhaly 

intervenovat ve prospěch svých zaměstnanců, svých známých či na 

obranu celé české kinematografie. 

V tomto ohledu se kontakty s politicky exponovanými lidmi 

často vyplatily. Otázka je, za jakou cenu byly dílčí úspěchy 

takového postupu vykoupeny. V kapitolách o kolaboraci jsme 

viděli, že nezřídka příliš vysokou. Je třeba rozlišovat, zda zmíněné 

intervence byly primárním záměrem, kvůli němuž jednotlivci 

vstupovali na tenký led spolupráce s okupanty, nebo těchto styků, 

pěstovaných ze zištných důvodů, pouze příležitostně využívali se 

snahou pomoci konkrétním lidem. Složitost této otázky dokazuje 

například skutečnost, že se se jménem Miloše Havla setkáme jak 

v kapitolách pojednávajících o kolaboraci, tak v kapitole 

následující. 

Snaha o zachování kulturní autonomie a podněty přicházející 

z filmových kruhů vedly nejvyšší české protektorátní 

představitele ke snaze hájit českou kinematografii proti zásahům 

okupantů. Jednalo se o zásahy do majetku filmových podnikatelů, 

o protesty proti německým titulkům ve filmech, o převzetí filmové 

cenzury německými orgány, o kompetence v přidělování licencí 

biografům a obecně o omezování pravomocí autonomních orgánů. 

Brzy po okupaci se německé úřady rozhodly opatřit všechny 

české filmy německými titulky. Rozpoutaly tak vlnu protestů 

českých filmařů. Proti tomuto opatření protestovali především 

zástupci filmových producentů a i sami tvůrci. V dopise 

premiérovi Eliášovi z 25.1 O. 1939 se praví, že "k filmové cenzuře 

nebyly v poslední době připuštěny české filmy, jež neměly 

německé titulky". Pisatel už dříve upozorňoval na hospodářské 
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škody, které kvůli titulkům vzniknou a zdůrazňoval, že "toto 

nařízení nemá oporu v předpisu o užívaní jazyků v Protektorátu 

Čechy a Morava .... Prosím Tě, velevážený předsedo vlády, abys 

laskavě považoval tuto věc za velmi naléhavou, neboť pověřenec 

pro věci filmové naléhá, aby Filmové ústředí výše zmíněný 

oběžník co nejrychleji vydalo. Zvláště zpočátku by české 

obecenstvo vykládalo si toto opatření jako utlačování své kulturní 

autonomie a odpovědělo by pravděpodobně na toto opatření 

omezením návštěvy biografů. . .. Tato otázka se dotýká nám 

zaručené kulturní svébytnosti. Prosím Tě, abys urychleně zakročil 

u úřadu p. říšského protektora, aby toto opatření bylo 

odvoláno." 1447 

Podobně vyznívá posudek Filmového poradního sboru z 

23.10. 1939, ve kterém se uvádí, že opatření filmů titulky 

,,porušuje fotografii filmu, odvádí pozornost od obrazu a snižuje 

výsledný efekt". Němci prý rozumí i česky a mají zde dostatek 

německých filmů. Titulky by bylo možné zavést v oblastech s 

německými menšinami, nikoliv v oblastech "ryze českých". 1448 

V daném případě nepomohla žádná intervence a diváci 

museli až do konce války sledovat české filmy opatřené 

německými titulky, což musel nejeden divák vnímat jako 

nepřirozený a nad jiné viditelný zásah do české kultury. 

Citlivým problémem byla kompetence v cenzurních 

záležitostech, kterou si prostřednictvím Filmprtifstelle přisvojil 

Úřad říšského protektora a kterou chtěla česká vláda získat zpět. 

Z tohoto hlediska je zajímavý již citovaný dopis E. F. Buriana 

ministru Nečasovi z 25.dubna 1939, v němž si stěžuje na cenzurní 

praxi pracovníků úřadu ministra Havelky. Je z doby, kdy měly 

cenzuru na starost ještě české orgány, přesto se její zásahy příliš od 

cenzury německé nelišily. Jednu z příčin můžeme hledat v tom, že 

čeští cenzoři dokázali prohlédnout skutečné či zdánlivé jinotaje 

1447 SÚA, fond PMR, k. 3548, sign. 822/1 
1448 tamtéž 

468 



lépe než jejich němečtí kolegové. Svou roli sehrál i strach a z něj 

plynoucí přílišná horlivost. 

Burian vyslovil hluboké rozhořčení nad posledními 

událostmi v českém kulturním životě a žádal, aby byl obsah jeho 

dopisu tlumočen prezidentu Háchovi i ministru Havelkovi. Byl 

rozčarován z práce českých cenzorů, kteří škodí české kultuře. 1449 

Prezident Hácha si říšskému protektorovi stěžoval, že "říšské 

orgány přebíraly jednotlivé agendy státních úřadů, a to ne 

generálně, nýbrž jednotlivé jejich věcné nebo teritoriální úseky 

vynímali z obecné příslušnosti. . .. Z agendy státních orgánů 

přebírána též agenda censurní. . . . Rovněž filmová censura v 

jednotlivých případech přebírána (Gestapo zabavilo negativy 

některých českých filmů a atelierech AB v Praze)." 1450 

České úřady postupně ztrácely na dění v kinematografii 

jakýkoliv vliv. Při definitivním převzetí cenzury Úřadem říšského 

protektora Hácha znovu protestoval: "Censura filmů, vykonávaná 

dosud autonomními orgány, byla svěřena skupině pro kulturně 

politické záležitosti úřadu říšského protektora. Tímto rozhodnutím 

pozbyly příslušné české orgány i možnosti uplatniti při censuře 

filmů vliv s hlediska osvětového a výchovného, především pokud 

jde o určení filmú kulturně-výchovných a filmú přístupných 

mládeži. Celá řada schválených již filmú byla orgány německé 

tajné státní policie zabavena. Na udílení kinematografických 

licencí si na Moravě vyhradila moravská skupina Úřadu říšského 

k . . ,d4~1 prote tora mgerenc1. · 

1449 
Otáhalová, Libuše-Červinková, Milada: Acta Occupationis Bohemie et 

Moravie I I, Praha 1966, s. 423n 

1450 
Otáhalová, Libuše-Červinková, Milada: Acta Occupationis Bohemie et 

Moravie II, Praha 1966, s. 427 - přípravný materiál E. Háchy k rozmluvě 
s říšským protektorem Neurathem z 25.4. 1939 

1451 
Otáhalová, Libuše-Červinková, Milada: Acta Occupationis Bohemie et 

Moravie II, Praha 1966, s. 468 Elaborát vypracovaný ministerstvem vnitra, 
upravený pracovníky Háchovy kanceláře a doplněný ministrem Havelkou ze 14. 
I O. 1939 o zásazích nacistů do protektorátní autonomie. 
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O tom, že "filmová censura bude až na další vykonávána 

kulturně politickou skupinou Úřadu říšského protektora", bylo 

rozhodnuto 17. srpna 1939. Ministr vnitra Ježek se snažil 

rozhodnutí zvrátit. Ve svém dopise Viktoru Martinovi z 13. 

prosince 1939 upozorňuje na "speciální duševní založení českého 

lidu", kterému mohou porozumět jen domácí cenzoři. Pevně doufá 

v h d ' v 'h ' 1452 v prec o nost zmmene o vynosu. 

Intervence se zdály úspěšné, neboť 4. dubna 1940 bylo 

rozhodnuto, že cenzura bude vrácena autonomním úřadům 

protektorátu. To se ve skutečnosti nestalo. Ve Filmové zkušebně 

zasedli ale i tři čeští zástupci. Ministr vnitra požadoval českou 

cenzuru s tím, že tam může mít svého zástupce i ÚŘP. V případě 

neúspěchu svého požadavku chtěl, aby v cenzurním sboru zasedali 

alespoň zástupci MV, MŠNO a Masarykova ústavu. 1453 

Podobně protestoval ministr vnitra proti odnímání licencí 

českým vlastníkům. 1454 V návrhu dopisu říšskému protektorovi 

Neurathovi prosí, aby byly licence vráceny do rukou autonomní 

správy, protože "kino Je nejlidovější, nejoblíbenější a 

nejnavštěvovanější kulturní podnik. Kulturní zájmy jest především 

třeba posuzovati z hlediska individuality národa a jest proto 

žádoucí, aby o kulturních věcech národa jehož jsou kina 

nejběžnějším příkladem, pečovala autonomní správa." 1455 

Hácha se snažil poukazovat i na nepravosti ohledně přebírání 

kinematografických podniků německými vlastníky. Případ 

barrandovských ateliérú považoval za ilustrativní příklad zásahů 

nacistů do protektorátní autonomie. "Jiný způsob prosakování 

německých hospodářských interesů do českého podnikání je 

ilustrován případem filmových továren AB, akc. spol. v Praze, kde 

se správce z příkazu úřadu říšského protektora usnesl bez 

1452 SÚA, fond PMR, k. 3549 
1453 tamtéž 

1454 Kinematografické licence udělovalo ministerstvo vnitra se souhlasem ÚŘP. 
1455 SÚA, fond PMR, k. 3549 
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součinnosti valné hromady na zvýšení akciového kapitálu a na 

vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů. Původní 

kapitál činil 1,500.000 K a nedosahoval ani dvacetiny hodnoty 

podniku. Byl zvýšen o 3,000.000 K takže se noví akcionáři stali 

dvoutřetinovými vlastníky podniku, jehož cenu možno odhadnout 

na 30,000.000 K." 1456 

Sami filmaři se pokusili organizačně spojit své síly 

vytvořením jednotné filmové organizace a dohodli se "ve všech 

filmových věcech postupovat v naprosté dohodě a jednotně do 

všech důsledků". 1457 Bylo založeno Filmové ústředí v Čechách a 

na Moravě, které "fungovalo nějakou dobu jako autonomní 

ochránce českých filmových zájmů". 1458 

Taková organizační základna dlouho nevydržela, protože 

okupanti usoudili, že "bude účinnější se na této instituci podílet 

přímo," a byla přetransformována v Českomoravské filmové 

ústředí, plně kontrolované Úřadem říšského protektora. 1459 

Kromě Lídy Baarové neexistuje osoba z období 

protektorátní kinematografie, o jejíž činnosti by vypovídalo tolik 

svědků, jako o kontroverzním majiteli Lucernafilmu Miloši 

Havlovi. Stejně tak neexistuje v této oblasti osoba, jež by pomohla 

tolika lidem. 

O Havlových stycích s německými funkcionáři na jedné 

straně a nátlaku, který na něj byl vyvíjen na straně druhé jsem se 

1456 Otáhalová, Libuše-Červinková, Milada: Acta Occupationis Bohemie et 
Moravie II, Praha 1966, s. 465. Elaborát vypracovaný ministerstvem vnitra, 
upravený pracovníky Háchovy kanceláře a doplněný ministrem Havelkou ze 14. 
I O. 1939 o zásazích nacistú do protektorátní autonomie. Případ filmových 
továren AB, a.s. v Praze. 
1457 SÚA, PMR, k. II 3548. České filmové organizace pro PMR, 16.5.1939. 
1458 Elbl, Jindřich: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 
1965, s. 342. "Vedení českého filmového oboru rozhodlo se po zralé úvaze a s 
plenárním souhlasem všech složek čelit tlaku okupantú utvořením jednotné 
české organizace, jejíhož vedení se ujal se souhlasem tehdejší Eliášovy vlády a 
na pokyn svého spojení Emil Sirotek." (Havelka, Jiří: České filmové 
hospodářství 1945 a 1946, Praha 194 7, s. ll n) 
1459 SÚA, fond ÚŘP, sign. 114-9-21, měsíční zpráva SD z února 1941 
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již zmínil. Je nesporné, že Miloš Havel poskytl zaměstnání ve 

strategicky důležitém průmyslovém a uměleckém odvětví lidem, 

kteří díky tomu nemuseli nastoupit na nucené práce do říše. 

V říjnu 1944 se k němu dostavili spisovatelé Václav Řezáč a 

Jan Drda, kteří žádali, aby u sebe zaměstnal spisovatele, kteří mají 

být nasazení do práce. Svou účast odůvodňovali hlavně tím, že oba 

jsou už z totálního nasazení vyňati a že Syndikátu se podařilo 

osvoboditi pouze autory Glazarovou, Urbánkovou, Dvořákovou, 

Horu, Hadrbolce, Čepa, Durycha, Vrbu, .Teše, Martínka, Kovárnu, 

Kalistu, Vachka a Dvořáčka. Miloš Havel zahájil jednání a žádal o 

uvolnění sto českých spisovatelů pro film. Při projednávání této 

věci byli uvolněni tito spisovatelé: Bass, Bednář, Biebl, Bojar, 

Fábera, Fiker, Fučík, Golombek, Hanuš, Hlávka, Honzl, Hořejší, 

Hrbas, Jeřábek, Jirotka, Kadlec, Khás, Konrád, Konrád K., Kopta, 

Krpata, Lorenzová, Mařánek, Mertlík, Morávek, Muller, Němec, 

Novák, Nohejl, Nor, Palivec, Pašek, Pilař, Píša, plavec, Pokorný, 

Renč, Seifert, Směja, Smetáček, Součková, Srbová, Stehlík, Svatá, 

Toman, Tůma, Valenta, Vávra, Voňavková, Weiss, Závada, Žák. 

Celkem 52 spisovatelů bylo rozděleno mezi obě produkce: 

Lucernafilm a Nacionalfilm. 1460 Havel je zavázal dodáním filmové 

povídky do konce roku 1944, s čímž Sohnel i Zankel souhlasili. 

Zankel ke spisovatelům k této příležitosti pronesl ve Filmovém 

klubu řeč. "Této trapné schůzce jsem přítomen nebyl," 

okomentoval Zanklovu aktivitu Havel. 1461 

Havel žádal i o uvolnění divadelních režisérů. Podařilo se 

zaměstnat režiséry Frejku, Kurše, Salzera, Škodu, Podhorského, 

Klimeše, Jerneka, Svobodu, Palouše a Linharta. Šest režisérů -

Frejka, Kurš, Salzer, Škoda, Klimeš a Jernek- pracovalo soustavně 

pro Lucernafilm. 

1460 
Havel, Václav. M: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 86n. Zápis z října 1944. 

Viz přílohu č. 18. 
1461 AMV, I 0433 
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Před pracovním nasazením byli chráněni zaměstnáním v 

Lucernafilmu i další pracovníci jako Rutte, Urban, Werner, 

Rusová, Wenig, Neuberg, Tetauer, Drda, Řezáč, Walló, Gotz, 

Bartáková a další. 1462 

Miloš Havel v posledním údobí války zaměstnával i mnohem 

více herců, než bylo ve skutečnosti třeba. Po skončení války 

dosvědčily desítky kulturních pracovníků, že je ochránil před 

nasazením tím, že jim poskytl práci. 1463 Podobně se zachoval i 

ředitel Nationalfilmu Karel Feix: "Němci původně povolili úlevu 

asi osmi spisovatelům, udělal jsem asi s pětatřiceti lidmi smlouvy o 

dílo. Řekl jsem jim, že je samozřejmě nemusí plnit, ovšem v tom 

případě taky nebudou chtít peníze. Havel se připojil a udělal taky 

řadu smluv." 1464 

Miroslav Rutte, spisovatel a od ledna 1943 předseda 

dramaturgického sboru Lucernafilmu, si Havlových aktivit velice 

cenil. Ve sboru zasedali František Gotz, kritik Karel Smrž, 

spisovatel Karel Horký, kritik Jan Wenig, Jan Drda, František 

Kubka a Václav Řezáč. Zasedání dramaturgického sboru se 

účastnili dramaturgové a většinou i Havel, jeho právní zástupce 

Rychlík, Vilém Brož a Oldřich Papež. Schůze v bytě Miloše Havla 

byly věnovány i debatám o politické situaci a budoucnosti českého 

filmu v osvobozené republice. Všichni dramaturgové se mohli 

přesvědčit o Havlově politickém smýšlení. Byl prý velice dobře 

informován o událostech v zahraničí. "Je jeho zásluhou, že se oba 

vůdčí režiséři Lucernafilmu Vávra a Čáp mohli vyhnout pokořující 

spolupráci s německým Prag-filmem." 1465 Mezi divadelními 

režiséry, které uchránil před nasazením byl i Jiří Frejka, s nímž měl 

1462 
Havel, Václav. M: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 86n. Zápis z října 1944. 

1463 AMV, I 0433 

1464
Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 

1965, s. 36 
1465

AMV, 10433- Havel. Yýpověd' Miroslava Rutteho z 15.7. 1945. 
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Havel předtím soudní spor o scénář Babičky. 1466 Spisovatelé byli 

zařazeni do soutěže o filmové náměty, "ač u mnohých bylo předem 

jisto , že film může od nich sotva něco očekávat". Pomohl i synovi 

Václava Řezáče, když ho zaměstnal v produkci Lucernafilmu. "V 

roce 1943, když chtěl Drda opustit horkou půdu 

kompromitovaných LN, poskytl mu Havel měsíční plat a fiktivní 

titul dramaturga Lucernafilmu." 1467 Ochránil ho tak před úřadem 

práce a umožnil mu odchod od novin. Když se odbojář Jiří Elbl 

vrátil z vězení, Havel ho hned zaměstnal na několik týdnů jako 

tajemníka dramaturgického sboru. 1468 

V této souvislosti jsou zajímavé poválečné výpovědi Jana 

Drdy a Václava Řezáče. Drda prohlásil, že mu bylo "vždy jasno, že 

Havel je typický kapitalista, který pro své hospodářské zájmy 

korumpuje všechny strany, jak Němce, tak Čechy, a také jsem se 

nikdy před nikým s tímto svým stanoviskem netajil." 1469 Bratr 

Miloše Havla Václav přitom vzpomíná, že "Drda byl ke konci 

války častým hostem v jeho vile, kde rád popíjel". 1470 

I Václav Řezáč po válce tvrdil, že "není pochyby, že záměry 

majitele firmy byly více méně alibistického rázu, ale my jsme si 

byli vědomi jeho pohnutek od prvního okamžiku a stanovili jsme 

jeden úkol - pomoci českému filmu stůj co stůj. Po roce jsme si 

uvědomili, že naše práce v dramaturgickém sboru vyzněla 

naprázdno, chtěli jsme odstoupit, což se krylo se záměrem majitele 

firmy." 1471 Takže nakonec hrdinně neodstoupili. 

Jan Wenig k činnosti spisovatelů v Lucernafilmu 

poznamenává: "Bylo stanoveno, že do určité doby mají dodat 

filmovou povídku, kterou stěží bylo lze očekávat od takového 

Seiferta .... Velké peníze dal Havel Drdovi a Řezáčovi a mohli tak 

1466 AMV, 10433- Havel. Výpověď Jiřího Frejky z 5.7. 1945. Havel ho prý sám 
oslovil. 
1467 AMV, I 0433- Havel. Výpověď Miroslava Rutteho z I 5.7. I 945. 
1468 Viz Přílohu I I. 
1469 AMV, I0433- Havel. Výpověď Jana Drdy ze 7.7.1945. 

1470 Havel, Václav. M: Mé vzpomínky, Praha I 993, s. 66n 
1471 AMV, I0433- Havel 

474 



v klidu psát. Drda nechtěl psát do Lidových novm pod 

šéfredaktorem Zemanem aktivistické články.'" 472 

Havlovy přímluvy se neomezily jen na umělce. Se Zanklovou 

pomocí se mu podařilo dostat z Terezína Josefa Scheinera, kterého 

potom ukrýval na svém letním sídle na Havlově. 1473 Jeho 

intervence byly úspěšné v několika případech, kdy byli zatčení 

jeho známí. 

Havel podporoval finančně rodiny zatčených i ilegální 

pracovníky. Jan Drda od něj s tímto účelem přijal v roce 1943 

částku 1 O 000 korun. 1474 

Operátora Františka Carbocha, spojku partyzánských oddílů, 

kryl a trpěl jeho nepřítomnost ve firmě. 1475 Zasadil se o zastavení 

stíhání Václava Vydry staršího pro zásobovací přestupek. 1476 Těsně 

před transportem zachránil klavíristu Páleníčka, jehož manželka 

byla Židovka. Lucernafilm natáčel snímek Jenom krok s 

Oldřichem Novým "jen proto, aby byl Nový uchráněn před 

pracovním táborem". Nový byl ale z rasových důvodů přece 

odvolán do pracovního tábora, ač byl pro tento film uvolněn. 1477 

Vítězslav Nezval byl díky němu propuštěn z vězení. Sám Nezval 

podotýká, že Havel byl vězněn a díky svým známostem vytěžil pro 

' k' fil . 1478 ces y 1m maximum. 

Otakar Vávra má pro Nezvalovo propuštění své vysvětlení: 

"Když byl Nezval zatčen, Havel použil bývalého gestapáka z 

Vídně Seidla, který tou dobou byl u něho zaměstnán, a ten pomohl 

dostat Nezvala z vazby. Havel tenkrát měl dvě želízka v ohni. 

1472 AMV, 10433- Havel. Výpověď Jana Weniga z 10.5. 1946. 

1473 AMV, 10433- Havel. Výpověď Josefa Scheinera z 13.7. 1945. Měl být 
transportován do Matthausenu. 
1474 AMV, 10433- Havel. Výpověď Jana Drdy ze 7.7.1945. 
1475 AMV, 10433- Havel. Výpověď Emila Sirotka z 10.6. 1946. Operátor Fr. 
Carboch byl spojka partyzánského oddílu Sever USSR. 

JHG AMV, I 0433 -Havel. Výpověď Nataši Gollové - Hodačové, ze 14.1. 1946. 
"Prostřednictvím Zankla zachránil Vydru stíhaného pro koupi na černém trhu. 
Mluvilo se u něj jen česky, poslouchala se cizina." 
1477 AMV, I 0433- Havel. Výpověď Miloše Havla z 29.4. 1945. 

1478 AMV, I 0433- Havel. Výpověď Vítězslava Nezvala z 3.9. 1945. 
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Vydělal na okupaci, protože mu zůstal podíl na barrandovských 

ateliérech, ve kterých nacisti zvětšili akciový kapitál. Havlův podíl 

se percentuálně zmenšil, ale ve skutečnosti daleko přesahoval jeho 

původní příjem z ateliérů. Naproti tomu samozřejmě chtěl zase 

jednat jako vlastenecký kapitalista, a tak pomáhal takovým lidem 

jako byl třeba Nezval, protože od něho zase čekal protislužbu, 

kdyby Němci prohráli.'" 479 

Havel se snažil zaměstnávat i filmaře, kterým hrozila práce 

v německém filmu. Ferdinand Pečenka tak "mohl od roku 

1941 odmítat spolupráci s Tobisem, Pragfilmem a Ufou i zájezd 

kulturních pracovníků do Říše". 1480 I Hana Vítová potvrdila, že jí 

Havel dával potvrzení o práci v Lucernafilmu a nemusela pracovat 

pro Pragfilm. 
1481 Každopádně to nemění nic na tom, že Vítová 

v německých filmech za okupace hrála. Jindřich Plachta byl 

Havlovi vděčný za to, že mu finančně vypomáhal, aby nemusel být 

závislý na divadle, ve kterém nechtěl hrát pro kuratorium. Mohl 

díky tomu sám podporovat jiné. 1482 

I akademický malíř Ferdinand Vácha dosvědčil, že ho Havel 

uchránil od spolupráce s Wienfilmem kvůli údajné 

nepostradatelnosti, finančně zajistil jeho rodinu a v kruhu 

spolupracovníků pronesl na podzim 1943 po premiéře filmu 

Tanečnice přípitek na počest Sovětského svazu a Stalina, což 

dosvědčilo několik dalších účastníků večírku. 1483 "Bylo nesporně 

zásluhou Milošovou, že tehdy nejlepší umělečtí čeští režiséři 

František Čáp a Otakar Vávra nemuseli za okupace dělat žádný 

film pro Němce," napsal Havlův bratr Václav. 1484 Otakar Vávra po 

válce k Havlovi příliš vděku necítil. "Dne 9. června (1945 - pozn. 

aut.) vyslechnu společně s J. Hrbasem, redaktorem Národního 

1
m Vávra, Otakar: Jak byl znárodněn československý film II, in: film a doba 
I I, 1965, s.l34 
I.Jso AMV, 10433- Havel. Výpověd' Ferdinanda Pečenky z 5.7. 1945. 
lm AMV, I 0433- Havel. Výpověd' Hany Vítové z 8.1. 1946 
148

" AMV, 10433- Havel. Výpověd' Jindřicha Plachty z 15.7. 1945. 
14 ~ 3 AMV, 10433- Havel. Výpověd' Ferdinanda Váchy z 6.6. 1945. 
1484 

Havel, Václav. M: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 69 
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Osvobození, telefonický rozhovor (připoslouchací linkou), ve 

kterém režisér O. Vávra navádí tehdejšího člena závodní rady 

výrobního oddělení Lucernafilmu, K. Hyku, aby na mne učinil 

udání. ... Režisér O. Vávra je jedním z dvou českých filmových 

režisérú (druhým je Fr. Čáp), kteří jediní během okupace netočili 

německý film, a to mou zásluhou (ačkoliv smlouvu s Němci na 

natočení německého filmu podepsal)." 1485 Hyka skutečně 

vypovídal proti Havlovi a zmíněný rozhovor potvrdil i redaktor 

Hrbas. 1486 Vávra sám přiznává, že když nesměl točit, Havel ho 

nechal rozdělaný film dokončit. 1487 

Havel dúsledně odmítal spolupráci se zkompromitovanými 

režiséry Bromem a Binovcem, což bylo jednou z příčin, proč byla 

rozpoutána tisková kampaň koncem roku 1944 proti filmúm 

Lucernafilmu, zejména pak proti snímku Jarní píseň. 

Podporoval výrobu filmú s národní tematikou a snažil se 

zabránit snahám o realizaci snímkú s propagandistickou tendencí. 

Podle Miroslava Rutteho "lze plným právem říci, že německá 

okupace pro český film vúbec neexistuje", což je zásluha 

především Miloše Havla. "Ačkoliv v otázce umělecké měl jsem s 

ním několik ostrých kontroverzí, mohu dosvědčit, že jsem nikdy 

neměl dúvodu pochybovati o jeho národní spolehlivosti a čestnosti 

a že jsem naopak ocenil jeho obětavost a předvídavou taktiku, s níž 

čelil německým záměrúm, nebo s níž zachraňoval ty, jimž hrozilo 

jakékoli nebezpečí. Díky této diplomacii podařilo se mu zachránit 

mnoho hodnot a vytvořit několik filmú jadrné tendence (Babička, 

Jan Cimbura), jež hrály významnou roli v posile našeho venkova. 

A díky odvaze Miloše Havla bylo možno právě v době největší 

hospodářské tísně a zvýšeného útlaku umožněno režiséru Otakaru 

Vávrovi, aby natočil největší a umělecky nejzávažnější český film 

historický Rozžnu Sebrance , jehož náklad přestoupil značně 20 mil 

1485 Havel, Václav. M: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. IOOnn. Dopis Ústřední 
radě odborů z 1.8.1945. 
1486 AMV, I 0433- Havel. 
1487 Vávra, Otakar: Jak byl znárodněn československý film II, in: Film a doba 
ll, 1965, s.l34 
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K. Že to byl počin odvážný neJen z hlediska finančního, ale i 

politického, dosvědčuje trestní řízení, jež bylo zahájeno ze strany 

německých okupačních úřadů a německé policie jak proti výrobě 

filmu, tak i hlavním spolupracovníkům." 1488 

Alžběta Birnbaumová byla Havlem pověřena vypracovat 

libreta pro filmy Svatý Václav a Libuše. "První libreto mělo zastřít 

přípravu druhého, kterýžto film měl být uvítacím filmem 

osvobozeného státu. Příprava filmu Libuše byla záležitostí čistě 

ilegální, protože libreto bylo koncipováno ve smyslu 

všeslovanském. Jen díky všestranné a morální podpoře Miloše 

Havla jsem mohla libreto dokončit." 1489 Alžběta Birnbaumová 

pracovala na Libuši od roku 1941. "K tomuto filmu jsem musela 

konat rozsáhlé studie vědecké, které jsem prováděla ve veřejných 

knihovnách a kryla je zdánlivým propracováním látky pro film 

Kníže Václav . ... Práce tato byla pro mne v době, kdy jsem byla 

pronásledována gestapem, velice nebezpečná. Rukopis musel býti 

ukrýván a zůstal tajemstvím Jen mezi několika málo 

zasvěcenými." 1490 Birnbaumová tvrdí o námětu filmu Kníže 

Václav, že "Miloš Havel dovedl obratným jednáním v době 

zvětšující se persekuce celou věc potopiti." 1491 

O filmu Libuše se zmiňuje i divadelní režisér František Gotz. 

Kromě toho Havel prý od jara 1943 vyžadoval "revoluční náměty". 

Uvádí libreto snímku Jakub Skýva, člověk spravedlivý o "přípravě 

l v 'h v v k ' . . " 1492 revo ucnr o prevratu na ces e vesnrci . 

Podle Jana Weniga Havel "pomohl zmařit plán Franka a 

Filmprtifstelle, aby česká produkce natočila representační 

protibolševický film". Měl na mysli Plukovníka Švece. 1493 Stejně 

tak udělal hodně pro českou kinematografii tím, že schoval 

významné dokumentární filmy ve svém soukromém trezoru. 

1488 AMV, 10433 - Havel 
1489 AMV, I 0433- Havel. Výpověď Alžběty Birnbaumové z 6.6. 1945. 
1490 tamtéž 
1491 tamtéž 
1492 AMV, l 0433- Havel. Výpověď Františka Gotze z 6.6. 1945. 
1493 AMV, 10433- Havel. Protokol o výpovědi Jana Weniga. 
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Jiří Hrbas, dramaturg Lucemafilmu o Havlově činnosti řekl: 

"Nikdy v životě nezapomenu předsedovi Miloši Havlovi, že mi dal 

v tak těžkých dobách existenční zajištění, které uchránilo mne, 

mou matku i bratra finančních starostí, a že jsem tak aktivně mohl 

pracovat pro desítky českých umělců, pro které byl film v té době 

jediným útočištěm. A že film, český film, po této stránce 

stoprocentně nezklamal, za to patří vděk především Miloši 

Havlovi .... Pokládali jsme to samozřejmě za národní povinnost a 

dnes se proto o tom stydím psát. Ale bohužel, ještě více bych se 

styděl, kdybych poznal, že jediný člověk, který si říká dobrý Čech, 

by chtěl tyto velké zásluhy předsedy Miloše Havla popřít, zatajit, 

nebo dokonce neuznat." 1494 

Zdá se, že Havel dokázal ovlivnit německé úředníky jako 

nikdo jiný z představitelů české kinematografie. Vítězslav Nezval 

řekl, že "jednal s německými místy tak, že dovedl vytěžit mnoho 

pro český film a pro české persekvované rodiny a v ničem si 

nezadal na své národní cti. Trpěl velmi impertinentním jednáním 

Němcú, kteří se vnucovali i do jeho soukromého života, měl 

živelný odpor proti němectví a svúj negativní postoj k nim dával 
o o v ' 1495 naJevo naprosto Jasne. ' 

Oldřich Papež byl v Havlově vile velice často. Havel tam 

zval především Sohnela a Zankela "poněvadž ovzduší vily 

napomáhalo, aby od těchto Němcú dosáhl, co potřeboval". 1496 

Havel měl skoro vždy k ruce svého právního zástupce Josefa 

Rychlíka, aby měl svědka na to, když mu Němci slíbili ústupky. 1497 

Havel sám viděl výhody takovéhoto jednání v tom, že "na 

těchto konferencích s Němci jsme zvrátil německá rozhodnutí 

úředně již hotová, uvolnili jsme se z nátlaku ... " 1498 Jako příklad 

uvádí prosazení filmu Babička, protože "s Němci se muselo 

1494 
AMV, 10433- Havel. Výpověd' Jiřího Hrbase z 10.6. 1945. 

1495 
AMV, 10433- Havel. Výpověd' Vítězslava Nezvala z 3.9.1945. 

1496 
AMV, 10433- Havel. Protokol o výpovědi Oldřicha Papeže. 

1497 tamtéž 
1498 

AMV, I 0433- Havel. Výpověd' Miloše Havla z 29.4. 1946. 
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bojovat takřka o každý metr filmu, který vyjadřoval českou 

myšlenku". Dalším úspěchem bylo "zmaření natáčení 

aktivistického pseudohistorického filmu Kníže Václav, v němž 

JSme měli inkorporovati stupidní koncept slabošského 

poddanství". 1499 Za svúj úspěch považoval, že se podařilo odvolání 

definitivního rozhodnutí, že český film bude pújčován německou 

státní pújčovnou, což by patrně znamenalo konec českého filmu, 

protože by se výroba českého filmu dostala pod úplnou německou 

kontrolu. 1500 

Poté, co byl Havel přinucen prodat své ateliéry, zústal mu 

Lucernafilm. Stál před rozhodnutím, zda pokračovat v práci a tím 

spolupracovat s okupanty, nebo se stáhnout do ústraní. Zvolil první 

alternativu a těsně po válce vysvětlil Václavu Kopeckému proč. 

Z dopisu múžeme vidět, jaká byla jeho taktika. "Ale oni by to byli 

klidně sebrali (i zbytek jeho majetku - pozn. aut.), jako brali 

všechno. Já však jsem usoudil, že není naší povinností Němcúm 

pomáhat při jejich rabování. Vyčerpal jsem všechny možnosti 

obrany a musil jsem na konec hleděti k tomu, obhájiti svoje 

oprávněné zájmy a tím též obecné zájmy sociální, neboť jsem byl 

zodpověden za zaměstnání a obživu několika set rodin. Byl jsem 

Němci odbyt částkou hluboko pod hodnotou ateliérú A-B, ale 

podařilo se mi při této příležitosti zajistit alespoň výrobu českých 

filmú po dobu války. Mohu uvésti vážné literární kritiky, kteří 

dodnes zdúrazňují velký význam českých filmú, které Lucernafilm 

natočil za války. Bylo to často jediné veřejné slovo, které náš lid 

slyšel. 

Považoval jsem za svoji povinnost udržeti v českých rukou 

pozice českého filmu, jak dlouho to bylo možno. byla to ostatně 

obecná zásada v českém hospodářském životě. Každá pozice 

opuštěná Čechem přišla ihned do německých rukou a byla využita 

proti našim národním zájmúm. Vzal jsem na sebe všecka rizika 

1499 tamtéž 
1500 tamtéž 
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české filmové výroby, která byla daleko víc než v jiných oborech 

sledována a utlačována Němci. Vyžadovalo to styk s německými 

úřady, musila být volena vhodná taktika, aby se docílilo různých 

povolení. Bylo to trpké, avšak nutné. Pasivnost by ovšem byla 

b . I v• "1~01 yva a snazs1. · 

Do Heydrichovy smrti se důsledně bránil veškerým stykům s 

Němci, pokud nebyly v zájmu zaměstnanců nebo zatčených Čechů 

absolutně nutné. 

"Od persekuční éry po smrti Heydrichově musil jsem změnit 

taktiku a krýti svou činnost takovými styky s Němci z oboru 

filmového, které mi mohly posloužit jako zástěna. Riziko 

otevřeného odporu se tehdy nesmírně zvýšilo. Zdůrazňuji však, že 

i potom se moje styky s Němci v zásadě omezovaly na osoby, s 

nimiž byl styk nezbytný, protože rozhodovaly o českém filmu, 

tedy také o našich zájmech národních a o sociálních potřebách 

mnoha set filmových pracovníků a jejich rodin. 

Skutečně se mi také podařilo uchránit tímto způsobem české 

filmy, obsahující silné nacionální akcenty, před německou 

cenzurou a dáti tak českému lidu velmi cennou a nezbytnou mravní 

podporu v nejhorších dobách útlaku, kdy mnozí již klesali pod 

tlakem německého teroru, ale také zachránit desítky českých lidí 

před obviněními a výslechy u gestapa, neboť kdybych nebyl 

rozptýlil častá podezření německé cenzury, byli by se pod kola 

německé inkvizice dostali četní autoři, režiséři, herci i dělníci. 

Ovšem moje taktika se během času vyčerpala a od léta roku 

1944 stával jsem se stále více předmětem německého podezřívání, 

které počalo prohlédat podstatu mé metody. Tento obrat vyvrcholil 

v persekuci osoby mé a osob zúčastněných ne filmu "Rozina 

sebranec" a vím velmi určitě, že chyběly jen dny k tomu, aby se 

1501 
Havel, Václav. M: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 93-95. Dopis Václavu 

Kopeckému z 9.7.1945. 
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všichni moji blízcí spolupracovníci spolu se mnou stali sebranci v 

rukou gestapa." 1502 

Pokud zvážíme všechny Havlovy aktivity, musíme dát 

alespoň částečně za pravdu jeho zdánlivě přehnanému tvrzení, že 

bez něj by "tisíce film pracovníků místo na českém filmu 

pracovalo v továrnách na kanóny". 1503 

Havel upozorňoval, že za okupace "byl český film přímo 

podřízen Frankovu ministerstvu, nikoli protektorátní vládě. . .. 

Jestli jsem při těchto bojích dal podati také Němcům, od nichž 

jsme ve všem filmovém odviseli, sklenici vína, nebo talíř jídla, pak 

se to stalo například proto, abychom mohli českému lidu předvést 

kouzelné scény národně posilňujícího filmu Babička a jindy zas z 

jiného vážného důvodu .... Tato naše práce, v níž jsme ovšem vůči 

Němcům používali až do nebezpečných hranic lstí a přetvářky, 

vedla nakonec k potěšení, nikoliv k pohoršení českého lidu." 1504 

Také v tomto případě by měl Miloš Havel pravdu. Kdyby ovšem 

zůstalo jen u sklenice vína ... 

Další příklady pasivní rezistence můžeme nalézt mezi velkou 

řadou filmařů. Řada filmových pracovníků si chtěla zachovat čest a 

snažila se zabránit tomu, aby byli jakkoliv spojováni s vládnoucím 

režimem. Proto odmítali - pokud to bylo možné - pozvání na 

různé oficiální akce, bránili se účinkování v německém filmu či 

pomáhali svým persekvovaným kolegům. 

Otakar Vávra se zmiňuje o tom, že ředitel Pragfilmu Kari 

Schulz chtěl získat nejlepší české filmaře, "aby točili podle 

nacistické dramaturgie německé scénáře. Byl jsem první, kterému 

Schulz nabídl smlouvu na film. Za okupace točit německý film 

jsem nechtěl v žádném případě, ale přímo jsem nemohl odmítnout, 

1502 Havel, Václav. M: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 93-95. Dopis Václavu 
Kopeckému z9.7.1945. 
1503 AMV, I 0433- Havel. Výpověď Miloše Havla z 29.4. 1946. 
1504 tamtéž. Havel byl přesto 17.1 O. 1945 vyloučen z filmového oboru. 
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protože by to ukázalo můj nepřátelský poměr k Říši a následkem 

toho by to znamenalo likvidaci v koncentračním táboru. Podepsal 

jsem tedy smlouvu s Pragfilmem s podmínkou, že mohu odmítnout 

scénář, který mi nebude umělecky vyhovovat. Dostal jsem zálohu 

třicet tisíc korun, dal jsem si je na knížku, abych je mohl kdykoliv 

vrátit. Znamenalo to nejméně každé dva měsíce přečíst jeden 

scénář a napsat zdúvodnění, proč mně umělecky nevyhovuje." 1505 

Režisér a fotograf Karel Plicka vydal v roce 1940 knihu 

Praha ve fotografii s úvodním slovem Zdeňka Wirtha. Německy 

vyšla kniha v prosinci 1944 s tendenční předmluvou Antona 

Zankla. "Německá místa měla o co nejrychlejší vydání velký 

zájem ... zvláštní politický. . . . Grafická unie jednání všemi 

prostředky oddalovala ... až do listopadu 1942, tisk byl dále 

protahován z různých fingovaných důvodú." Karel Plicka vracel 

neustále korektury s tím, že nejsou dokonalé. Chtěl tím údajně 

d .1. d v , d, , I ~06 oc1 It z rzem vy am. · 

Podobného zdržování se dopouštěli i filmoví výrobci a tvůrci. 

V roce 1945 nebyl do května dokončen jediný film, ač se 

nepřestalo s natáčením až do dubna. Největší problémy 

s německými úřady měli filmaři kvůli protahování natáčení 

velkofilmu Rozina se branec, jak už bylo zmíněno výše. 

K podobnému protahování došlo i u dalších filmů z let 1944 

a 1945 a i v případě tendenčního snímku Kníže Václav, který se 

kvúli údajným materiálním nedostatkům nerealizoval. "Výrobě se 

podařilo po dvou letech celý projekt tiše zlikvidovat. Přípravy k 

natáčení byly vědomě protahovány, a přestože bylo již stanoveno 

obsazení, došlo jen ke zkušebnímu natáčení, vesměs v 

exteriérech." 1507 

1505 
Vávra, Otakar: Podivuhodný život režiséra, Praha 1996, s.! 06 

1506 
AMV, 305-111-6. Karel Plicka. Protokol z27.1.1947. 

1507 
Bartošková-Frída-Kolár: Československý zvukový film 1930-1945, !.díl, 

Praha 1965, s. 293 
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Vlivné osobnosti českého filmu intervenovaly za své přátele. 

Lída Baarová se u ministra Kratochvíla přimlouvala za Františka 

Kožíka, který byl předvolán na gestapo. Kratochvíl proto jmenoval 

Kožíka členem svého dramaturgického kolegia. Kožík se 

přestěhoval do Prahy a vyhnul se zatčení. 1508 

Vlasta Burian zaměstnával komunistického novináře Karla 

Konráda ve svém divadle jako redaktora časopisu a tím ho podle 

Vladimíra Justa zachránil. Již jsem zmínil, že když Buriana 

prezident Hácha pozval k sobě na oběd, Burian se vymluvil na 

poruchu automobilu, a aby měl dostatečné alibi, přišel večer pozdě 

do di vadla. 1509 

Ignorování oficiálních společenských akcí patřilo k jisté 

formě tichého protestu a dokázalo oficiální místa rozzuřit, jak o 

tom svědčí například článek ve Filmovém kurýru: "Při vánoční 

nadílce filmařů všimli si účastníci neúčasti předních filmových 

tvůrčích pracovníků, kterou také po zásluze zaznamenal a odsoudil 

tisk. Kromě Lídy Baarové, režiséra Binovce, který měl proslov a 

Jiřího Dohnala, který v programu účinkoval -nikdo .... Musí to být 

řečeno, aby ti, kdož nebyli přítomní, se aspoň zastyděli.'-' 510 

Olga Scheinpflugová líčí, jak byla předvolána k Antonu 

Zanklovi, protože se odmítla zúčastňovat oficiálních večírků. 

Dokonce ji odevzdal tajné policii k výslechu. 1511 

Většinou se podle ní bylo možné při troše dobré vůle tlaku 

vyhnout. Ministr Moravec "nařizoval například lidem z veřejného 

života, aby podepsali Ligu proti bolševismu. Každý v uměleckém 

světě byl vyzván, aby do ní vstoupil, přihlášky chodily do závodů i 

jednotlivcům s osobním číslem a někdy už i s legitimací 

vystavenou na jméno. Právě této cti a úpravy se dostalo členům 

Národního divadla. Karel Dostal, Ladislav Boháč i já jsme se 

1508 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. III 
1509 Just, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků, Praha I 994 , 
s. 42 

1510 -a- To bylo naposledy!, Filmový kurýr, 3. I. 194 I, č.l, s.2 

1511 Scheinptlugová, Olga: Byla jsem na světě, Praha 1988, s. 294n 
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umluvili, že legitimace vrátíme. Byli jsme varováni, strašeni 

příklady pomsty, která stihla toho či onoho, kdo odmítl, poškození 

na povolání, na bytě, ba i na osobní bezpečnosti. ... Čekali jsme 

odplatu, ale bylo ticho." 1512 Stejně tak se podle ní dalo odmítnout 

napsání aktivistického článku do novin. 

Nucené nasazení filmových pracovníků 

Situace se pro všechny filmaře a divadelníky změnila v září 1944, 

kdy byla zrušena všechna divadla a všichni museli nastoupit na 

nucené práce. Netýkalo se to těch, kteří byli nepostradatelní při 

natáčení filmú, jejichž produkce zastavena nebyla. Podle Jiřího 

Havelky bylo mobilizováno přes 14 tisíc lidí z filmového oboru. 

Z nich bylo 828 uměleckých pracovníkú. Herci, pokud je 

smluvně nevázala některá z filmových produkcí, měli nastoupit ve 

zbrojních závodech, které určilo ČMFÚ 1513 
. Ve skutečnosti 

dostávali umělci většinou lehčí práci, jak se o tom zmiňuje 

Jaroslav Marvan: "Naštěstí jsem byl zařazen do kategorie tzv. 

prominentú ... ostatní byli zahnáni k těžké práci ve fabrikách. Nám 

povolili nacisté filmování, účinkování v rozhlase a účast na 

ostatním kulturním dění" Ve "volném čase" pracoval v redakci 

Venkova, kde lepil krabičky. Vedl je režisér Sviták, "jenž byl s 

Němci jedna ruka. .. . Naše práce nebyla samozřejmě těžká 

... koneckoncú většina z nás stejně byla neustále někde na nějakém 

filmu." 1514 Podle něj "brali týdně asi 48 korun, což stačilo stěží na 

1512 Scheinptlugová, Olga: Bylajsem na světě, Praha 1988, s. 305 

1513 Havelka, Jiří: Československé filmové hospodářství 1939-1945, Praha 1946, 
s. 21 

151 ~ Tvrzník, Jiří: Jaroslav Marvan vypravuje, Praha 1975, s. 166. Podle 
Marvana herci zpívali písničku, která končila: V ohni kartón, namoč 
štětku,vyděláš si tejdně pětku, porychtoval nám to Sviták, za to dostane na 
rypák. Sviták protestoval, že to s českými herci myslí dobře: 'Místo abyste byli 
rádi, tak mi to jen ztěžujete. Jak já mám pořád vysvětlovat, že vy tady musíte být 
k dispozici filmařům, zatímco Němci z německých divadel jsou ve fabrikách u 
strojů?' Podle Karla Feixe ale Sviták pro české herce udělal hodně. "V Elektě 
zřídil jakousi dílnu a tím dost lidí zachránil, že nemuseli tedy do totaleinsatzu." 
(Feix, Karel: Jak byl znárodněn československý film, in: Film a doba ll, 1965, 
S. 36) 
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jednu cigaretu.'" 515 To musel být pro filmové celebrity mimořádně 

tvrdý dopad na zem. Na druhou stranu se blížil konec války, což 

nesporně jejich šok ze střetu s realitou zmírňovalo. Lída Baarová 

nastoupila do dílny v Ječné ulici, kde s herečkami Vítovou a 

Gollovou lepili nákupní tašky. 1516 

Zdeněk Štěpánek vzpomíná, že zatímco herci i technický 

personál jsou zařazováni do válečného průmyslu, "my, kteří 

filmujeme, jsme zatím nasazeni u filmu .... Nedostatek práce a 

touha po ní způsobila, že jsme se Zdeňkem Otavou uspořádali v 

Lucerně koncert. Večer árií, písní, monologů a poezie." 1517 Jak 

vidno, nebylo to s totálním nasazením až tak přísné. Literární 

pásma, koncerty a básnické večery se pořádaly dál. Filmové 

produkce obsazovaly co nejvíce herců i do malých rolí či jim 

poskytovaly fingovanou práci. "Filmová výroba a rozhlas jely 

pořád naplno a měly privilegium vyreklamovat nás z práce, 

kdykoliv nás potřebovaly. Pochopitelně se toho v gigantické míře 

zneužívalo. Filmy se točily na výdrž, rozhlasoví režiséři 

naplánovali dvojnásobný počet frekvencí, než bylo zapotřebí.'" 518 

V dubnu 1945 byla znovu otevřena divadla. 

1515 Marvan, Jaroslav: Nejen o sobě, Praha 1975, s. 124 
1516 Baarová, Lída: Života sladké hořkosti, Praha 1991, s. 155. "Někteří herci 
měli štěstí, že je Barrandov potřeboval. ... Režisér Holman začal připravovat 
Třináctý revír podle Eduarda Fikera, ale najednou zmizel, utekl prý před 
gestapem na Slovensko." Scénář k filmu Prstýnek napsali van Olbracht pod 
pseudonymem Kamil Zeman. Točil se film Sobota podle scénáře Olgy 
Scheinpflugové. 

1517 Štěpánek, Zdeněk: Herec, Praha 1964, s. 267 

1518 Fabiánová, Vlasta: Jsem to já? Praha, 1993, s.l41. Jiří Brdečka se zmiňuje o 
tom, že na podzim 1944 byly ateliéry AFITu zlikvidovány, přesto pracoval až 
do konce války jako scénárista pro iluzorní hraný film (Brdečka, Jiří: Pod tou 
starou lucernou, Praha 1992, s. 138) 
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VI. DIVÁK V PROTEKTORÁTNÍM KINĚ 

Zatímco tvůrce filmu mohl opatrně vyjádřit svůj postoj volbou 

látky či zdůrazněním nacionálních akcentů v některých scénách 

filmu, divák vyjadřoval své názory na českou i německou produkci 

několika možnými způsoby. Mohl kino úplně bojkotovat, nebo se 

jeho názory projevily přímo v biografu při sledování představení. 

Jak již bylo řečeno, kino je prostor, v němž dochází ke komunikaci 

mezi jednotlivými diváky. Ale mezi plátnem a příjemcem probíhá, 

na rozdíl od divadla, komunikace jednosměrná. Recipient nějak na 

podněty z filmu reaguje a to může vyprovokovat reakci ostatních 

s po 1 uúčastníků. 

V roce 1939 měla samotná Praha 117 kin, v okolí Prahy 

(Prag - Land) bylo dalších 42 kin a v celých Čechách asi 1220 

b• f'O 1519 v 0 h 10gra u. mc denně docházelo kromě chvilkového 

zapomnění na realitu a relaxace i k projevům nespokojenosti 

českého publika, které zde získávalo odvahu díky temnému 

prostoru i díky souznění s částí publika. 

Jiří Doležal popisuje, jak vnímal běžný divák návštěvu 

biografu: "Před promítáním byl divák nucen, aby si nejprve přečetl 

výzvy ke klidu a zhlédl diapozitivy s výzvami ke sbírkám pro 

Německý červený kříž, ke sběru surovin, později protibolševické a 

jiné propagační plakáty. Následovaly charakteristické dobové 

reklamy, nabízející v německo-české zvukové verzi prostředky 

proti zažívacím potížím způsobeným válečnou stravou, reklamy na 

barvy Duha na přebarvování starého textilu. Pak přicházel filmový 

týdeník - Goebbelsova chlouba a nejdůležitější část filmového 

představení. Dokázal českého diváka znechutit, mnohdy však 

působil natolik depresivně, že právě tím u něj teprve dosáhl 

žádoucího účinku. Relativní oddech, který návštěvník kina 

očekával od hlavního programu, se tak časově značně zkrátil.'" 520 

1519 SÚA, fond PMR, sign. 822/45. Jeden kraj měl 70 až 150 kin. 
1520 Doležal, c.d., s.l88 
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Proto docházelo k největším protestům právě při promítání 

týdeníků a obecenstvo nejčastěji reagovalo na záběry, v nichž 

figurovaly německé ozbrojené složky a vysocí němečtí hodnostáři. 

Už v květnu byli čeští političtí představitelé v exilu 

informováni o tom, že "nálada českého lidu projevuje se jasně též 

v biografech. Před promítáním žurnálů v biografech, objevují se na 

plátnech naléhavé výzvy, aby obecenstvo se zdrželo jakýchkoliv 

projevů. Přesto dochází ke spontánním přímo výbuchům publika, 

jež nezakrytě ukazují duši českého lidu." 1521 

Někdy stačilo diváky upozornit a zklidnili se. 30. i 31. 

července 1939 se muselo na chvíli skončit s promítáním v 

Náchodě, vždy když se objevil Konrád Henlein při návštěvě Prahy. 

Někteří diváci začali pískat, bouchat do sedaček a dupat. Majiteli 

bylo přikázáno, že musí publikum před představením třikrát 

upozornit, aby zachovalo klid. Nařízení mělo úspěch, neboť zpráva 

"Der FUhrer in MUnchen" mohla už být promítnuta v poklidu.
1522 

Jindy bylo ovšem představení ihned přerušeno: 21. řijna 

došlo ke kašlání v kině Republika v Kolíně při scéně o účasti 

říšského protektora na mši. Viníci nemohli být s jistotou určeni a 

obecenstvo se ihned odebralo domů. Další dva dny se nesmělo 

promítat ani v jednom z kolínských kin. 1523 

Následky provázející rušení promítání byly různé. V Hradci 

Králové došlo 7. října 1939 ke kašlání při zprávě o říšském 

protektorovi. Publikum bylo upozorněno promítnutím varování a 

pokračovalo se dál. Druhý den byla všechna představení hlídána 

uniformovanými i neuniformovanými posilami.
1524 

Nesouhlasné reakce publika nejčastěji vyvolávaly záběry 

německých ozbrojených složek a vysokých politických 

1521 VHA, 37-91-1, zprávy z Protektorátu, s. 62, týden 21.-28. května 1939 
I )J7 , , .., . 

-- SUA, fond URP, k. 276, s1gn. I-la 1574 
1523 tamtéž 
1524 tamtéž 
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představitelů. Protesty se ozývaly nejvíce při proslovech říšského 

protektora jako například v kinech Adria a Stadion v Jihlavě, kdy 

"při řeči pana říšského protektora ... začala část publika nápadně 

kašlat. K vůli tmě a plnému kinu se nepodařilo naruší tele 
. . . ,d525 

ZJ IStlt. 

V kině Sokol v Německém Brodě při projekci informací o 

sbírce pro Německý červený kříž jeden z divákú "vrhal svou rukou 

na plátno stíny, jímž přikládal zprávě negativní smysl". 1526 Při 

představení v Bílé Vodě bylo "oznámeno, že nemúže být uváděn 

válečný týdenník, proto bylo aplaudováno a voláno výborně. Jako 

viníci byli zjištěni dva čeští středoškolští studenti Luda Bachman a 

Franz Kreibich." 1527 

"Dne 21. října 1939 při večerním představení v biografu 

Legie v Mladé Boleslavi začala část obecenstva nápadně 

pokašlávat při provádění scén zvukového týdenníku při pochodu 

říšskoněmeckého uniformovaného sboru a proslovu pana říšského 

protektora. Přítomný policejní orgán proto nařídil, aby představení 

bylo okamžitě zastaveno a dal znovu promítnouti vyhlášku okr. 

úřadu o zákazu jakýchkoli demonstrativních projevú. Zbytek 

představení uplynul již v klidu. Původce zmíněných projevú se 

d v'l ·· · "IS28 nepo an o ZJIStit.... · 

Tak jako v tomto případě se viník většinou nenašel, ač bylo 

někdy nařízeno důkladné vyšetřování. Například 19. června 1939 v 

kině Sokol v Kyjově "se prý křičelo při scéně z říšského sněmu, 

kde se objevil Hitler, fuj a ven s ním" 1529
. Film Všesokolský slet 

navštívily třídy místního gymnázia. Okresní úřad vyslýchal 

profesorský sbor a profesoři vyslýchali žáky i "za pomocí 

1525 SÚA, fond UŘP, karton 276. Obě kina byla zavřena na 8 a pak znovu na 7 
dní. 
1526 SÚA, fond UŘP, karton 276, 25.5. 1940 
1527 SÚA, fond UŘP, karton 276. 20.8. 1940 
1578' ,, '' 

- SUA, fond URP, k.276, sign. 1-1 a 1574, dopis MV pro URP z 24.11. 1939 

15 7 9 ' ' ' . ' - SUA, fond URP, k. 276, s1gn. I-la 1574, zprava z 26.6. 1939 
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vz~jemné konfrontace". Vyšetřování ukázalo, že takové výkřiky 

vůbec nepadly a hlomoz vznikl už dříve, když došlo ke krátkému 

výpadku zvuku. 1530 Z popisu celého případu je přesto cítit, že 

z české strany nebyl na dopadení původců hluku nejmenší zájem. 

Některá hlášení o průběhu představení jsou neuvěřitelně 

podrobná a svědči o horlivosti dozorců. Důslednost těchto mužů se 

někdy jeví jako přehnaná, což dosvědčuje hlášení českého 

Polizeistabwachmeistera Franze Nováka o kašlání Němky Anny 

Wik. Hrozil jí, že bude muset nechat promítání přerušit a donutil ji 

vyjít po týdeníku z kina ven. Že žena evidentně nekašlala na 

protest, ale dostala záchvat kašle, nehrálo pro důsledného pana 

Nováka žádnou roli. Podle všeho byl se svým udáním, které podal 

jako dialog mezi ním a paní Wik, spokojen. 1531 

Ne všichni dozorci byli dostatečně uvědomělí. Mohli mít i 

nemalé problémy. Během představení týdeníku v kině v 

Rožďalovicích se začalo obecenstvo smát při scéně, kdy se pod 

německými vojáky zlomila lavice a všichni se smíchem upadli na 

zem. Dozorčí orgán tuto událost neohlásil, protože se podle něj 

nejednalo o rušení představení. Na základě šetření gestapa bylo 

kino uzavřeno na čtyři týdny. Mezi diváky se patrně často 

nacházeli aktivističtější pozorovatelé než byli dozorci k tomu 

určení. Dozorce podniku byl v tomto případě zatčen, vyslýchán a 

propuštěn až za pět dní. Do Rožďalovic byli přemístěni tři četníci 

. I "I I ~32 JaW pos1 y. -

Diváci nerušili Jen při promítání týdeníků. Zpráva pro 

londýnskou exilovou vládu z prosmce 1940 líčí událost z 

"biografu, kde byl promítán film Maskovaná milenka s Lídou 

Baarovou a představení bylo přerušeno a zastaveno. Stalo se totiž 

toto: Lída Baarová jako maskovaná milenka čeká nemanželské 

1530 tamtéž 

1531 tamtéž. Událo se 20.7.1940 v nuselském kině Sparta. 

1532 SÚA, fond PMR 1939-41, k.3542, sign. 822/41, zpráva MV pro PMR z 
1.12.1941 
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dítě. Její přítelkyně se jí dotazuje, kdože je otcem očekávaného 

dítěte. V tom okamžiku ozval se z hlediště mocný has : doktor 

Goebbels. Hlučný smích byl odpovědí na tuto poznámku a 

obecenstvo na zákrok strážníka muselo vyklidit kino." 1533 

,,V jiném biografu byl předváděn německý žurnál. Byly 

znázorněny nálety na Anglii, bombardování anglických měst a boj 

letadel. Známý monotónní hlas žurnálu ohlašoval různé úspěchy a 

nakonec oznámil: Sestřelili jsme 25 anglických letadel. V tom 

okamžiku ozval se z hlediště téměř stejný monotónní hlas 

neznámého diváka: A pohřešuje se jedno vlastní letadlo. Opět 

smích, a strážník nechal vyklidit kino. Tato věta divákova je a byla 

charakteristickou větou německého hlavního stanu a každý Čech si 

z ní již téměř dělal žert." 1534 

O uzavření kin se uvažovalo mnohokrát. "Německá místa 

stále vyhrožují, že budou zavírati jedno české kino za druhým, 

budou-li se podobné případy opakovati." 1535 

Kina se nezavírala nejen z důvodů propagandistických, ale i 

sociálních. Například policejní ředitel v Hradci Králové upustil od 

zavření biografu, protože výtěžek ze vstupného byl určen pro boj 

s dětskou tuberkulózou. 1536 

V sálech biografů docházelo i ke střetům české a německé 

části publika. V listopadu 1939 "okolo čtvrt na devět došlo v kině 

Sokola ve Šlapanicích, okr. Brno, při promítání zvukového 

týdeníku ke scéně při přivítání zahraničních žurnalistů. Když jeden 

z novinářů ve svém německém projevu k zástupci říšského 

protektora konstatoval spokojenost obyvatel protektorátu, tleskali 

někteří z diváků na znamení souhlasu. Jejich potlesku odpověděli 

jiní pískáním. Představení bylo ihned přerušeno a zahájeno pátrání 

po jeho původcích. Toto vyšetřování nemělo žádný pozitivní 

1533 YHA, 20-29-18, zprávy z domova, 28.12.1940 
1534 tamtéž 
lm tamtéž 

1536 SÚA, k. 276, fond I-la 1574,24.6.39 
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výsledek a bezpečnostní orgány nařídily pokračování představení." 

Pisatel hlášení se snaží událost vysvětlit tak, že nepravosti mohly 

zpúsobit osoby ze sousedství, které patrně požily větší množství 

alkoholu. 1537 

Kino Sokol v Bystřici pod Hostýnem bylo v prosinci 1939 

zavřeno Oberlandrátem na dva měsíce kvúli nepřístojnostem při 

promítání druhého dílu filmu Olympiada, kdy "zústávali čeští 

diváci při vynikajících výkonech německých sportovcú chladní, 

zatímco při nepoměrně slabších výkonech anglických, 

francouzských, amerických a polských sportovcú ostentativně 

tleskali. Zpúsob, jakým se strhl aplaus při prúměrných výkonech 

nepřátelských cizincú, prokázal, že se jednalo o předem 

připravenou akci .... Během druhé části představení se publikum 

polohlasně smálo nepodařeným výkonúm maďarských jezdcú. Při 

povedené jízdě německého jezdce tleskalo německé publikum a 

české sedělo nehnutě. Při nepovedené jízdě dalšího německého 

jezdce se čeští diváci hlasitě smáli.'" 538 

Nejčastější zpúsob projevú nesouhlasu byl pozdní příchod 

do kina, aby se diváci vyhnuli propagandistickým týdeníkúm, jak o 

tom informovala zpráva do Londýna: "V Praze chodí velmi mnoho 

lidí úmyslně pozdě do kina, aby nemuseli přihlížeti něm film. 

týdeníkúm, které předvádějí zprávy z fronty. Německá místa zuří 

nad postupem české veřejnosti, která sabotuje německé vojenské 

zpravodajství, a proto se připravuje nařízení proti opožděnému 

příchodu do kin." 1539 

Zmínka o zuřivosti německých míst není daleko od pravdy. 

Tiskem i rozhlasem bylo šířeno bezpočet výzev ke klidu 

v biografech (viz níže) a sankce následovaly i v případě, že 

biografy zely prázdnotou: "Kina v protektorátu jsou policií 

1537 SÚA, fond 1-1 a 1574, zpráva MV pro PMR z 27.11. 1939 

1538 SÚA, fond 1-1 a 1574, zpráva MV pro PMR z 14.12. 1939 
1539 VHA, 20-29-18, zprávy z domova, nedatováno 
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uzavřena na 8 dní za trest, když při povinném předvádění 

německých válečných filmů jsou prázdná." 1540 

Promítání týdeníků často sabotovali i sami provozovatelé kin, 

jak o tom svědčí oběžník ministerstva vnitra z dubna 1940, v němž 

je zdůrazněno, že vyskytují případy, kdy provozovatelé biografů 

samovolně vystřihávají scény z filmových týdeníků nebo se je 

zdráhají vůbec promítat. 1541 

Londýnská vláda přímo nabádala k bojkotu německých 

filmů: "Oznamte v rozhlase tyto direktivy českému obyvatelstvu 

pro den 15.3 .... Nezapomei'lte, aby lidé zásadně nechodili na 

německé filmy, zvláště na Vítězství na západě a Žid Siiss." 1542 A 

nešlo jen o konkrétní filmy, ale též o celá kina, jak se praví 

v instrukci z dubna 1940: "Všechny brněnské biografy až na bio 

STADION jsou v německé správě. Vyzvěte v rozhlase k 

bojkotu." 1543 

V lednu 1940 informovala zpráva pro Londýn, že "v českých 

zemích se projevuje čím dál ostřejší bojkot německého zboží, 

německých filmů atd." Podle ní například "obecenstvo v Plzni 

ignoruje biograf Střelnice, protože jako majetek Národní gardy je 

dnes zcela v německých rukách". 1544 Podobně na tom byla 

divadelní představení některých německých dramatiků. V lednu 

1940 "publikum odmítlo Billingerovu Noc běsů, divadlo bylo 

poloprázdné, narychlo se dávaly voli'lásky, fiasko bylo neslýchané. 

Německý národ se představuje v kuse jako stádo vyvrhelů, věc je 

obludná, chaotická, perversní, křečovitá." 1545 

1540 SÚA, fond PMR 1939-41, k.3542, sign. 822/4/1, zpráva z 3.10.1940 

1541 SÚA, fond PMR 1939-1941, k. 113549, sign 822/4/1, oběžník MV z 
27.4.1941 

1542 SÚA, k. 183, sign. 1-50/4, rok 1941, zprávy z domova pro KPR Londýn 
12.3.1941 
1543 SÚA, k. 183, sign. 1-50/4, rok 1941, zprávy z domova pro KPR Londýn 
4.4.1941 

1544 SÚA, sign.1-50-45, zprávy došlé čsl. NV, nedatováno 
1545 tamtéž 
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S názorem, že české "obecenstvo dávalo přímo 

demonstrativně přednost česky mluveným filmům před 

německými, jimž nepomáhalo ani privilegované postavení, jež jim 

okupační úřady zajistily na programech kin," 1546 nesouhlasí Jiří 

Brdečka. Tvrdí, že obecenstvo české filmy sice "upřednostňovalo, 

ale nikoli demonstrativně. Kdyby tomu tak bylo, pak by naše kina 

hrající německý film zela prázdnotou. Jenže nezela. Forstova 

Opereta, Žena snů s Marikou Rokk, La paloma s Hansem 

Albersem, veselohry s Heinzem Riihmanem, jazzová komedie 

Karel III. a Anna Rakouská, to byly filmy, k nimž se český divák 

rozhodně neobracel zády." Hovoří dokonce o překvapivě 

tolerantním postoji k německé filmové produkci apolitických, 

mimočasových filmů, v níž - kromě němčiny - nebylo nic, co by 

pobuřovalo ,,českého diváka, stejně lačnícího po úlevném 

rozptýlení, jako obyvatelstvo ostatních států znavených válkou. 

Naše předválečná filmová produkce vyrústala z téhož kmene jako 

německá - z kmene středoevropské kinematografie - blízká 

životním prostorem, strukturou společnosti a maloměšťáckým 

vkusem." 1547 

Snaha prosadit co nejvíce německých filmú na český trh 

se nesetkávala s kladnou odezvou, ale diváci přestávali mít na 

výběr. "Odmítavý postoj českého filmového publika k německým 

filmúm, zvláště k filmúm s politickou tendencí, a proti týdenním 

aktualitám trval v nezmenšené míře, ač biografy byly nuceny je 

přijímat stále ve větším počtu, zvláště když odpadl film americký. 

Tímto bojkotem byli dotčeni také ochotní Češi, ale připravená 

ochranná opatření zpúsobila, že otevřené demonstrace proti 

německým filmúm v poslední době byly vzácnější." 1548 

Dalším trnem v oku byla německým úřadúm programová 

skladba českých biografú. Zástupce Úřadu říšského protektora se 

1546 Brož-Frída, c.d., s. 191 
1547 Brdečka, c.d., s. 80 

1548 Springer, František: Důvěrná zpráva gestapa o kulturním úsilí v roce 1940, 
Svobodný zítřek, 17 .1. 1946, s. 8 
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rozčiloval, že "městské kino ve Vodňanech nechalo zhotovit 

plakát, kde jsou německé filmy vytištěny černě, české ale nápadně 

červeně." 1549 Navíc jsou informace o českých filmech jen 

v češtině. Oberlandrát ho však ve své odpovědi uklidnil sdělením, 

že "červeně jsou vyznačena nedělní představení a náhodou to vyšlo 

na 3 české a 1 německý film". 1550 

Zajímavá -s ohledem na programování kin- je skutečnost, že 

v sobotu a v neděli, kdy byla návštěvnost největší, se v měsíci 

červnu v tomto kině uváděli 4 české a jen 1 německý film a přes 

týden 4 německé, 1 český a 1 italský film. 

Reakce německých míst byly čím dál podrážděnější. 

Nejprve se přistupovalo pouze k přerušení představení, později 

bylo promítání bezpodmínečně ihned ukončeno. 

Už v květnu 1939 píše státní podsekretář von Burgsdorff: 

"Jak se zdá, nenechá si část české veřejnosti ujít promítání 

německých filml! jen proto, aby ho využila k protiněmeckým 

demonstracím .... Je třeba, aby policejní orgány zasáhly, přerušily 

promítání a vyklidily prostory, je třeba upozornit provozovatele 

kin, že při každé takové demonstraci bude jejich kino uzavřeno na 

osm dní. . . . V Praze v kině na Val deku se ve chvíli, kdy se v 

týdeníku objevil řečnící Hitler, ozvaly výkřiky hanba a pryč a 

mohutné pískání, nato bylo freneticky a ostentativně aplaudováno 

polské armádě. Tyto incidenty byly bezpochyby inscenovány. 

Měla by se o to postarat státní policie na náklady provozovatele 

kina. Měli bychom se pravidelně přesvědčovat, zda držitelé licencí 

či promítači neodstraňují pod tlakem levičáků záběry německé 

armády a vedoucích představitelú říše." 1551 

1549 ' ' v • • 

SUA, fond URP, k. 276, sign. I-la 1574, 9-2, dopis z 2.6.1941 
15)(1 ' ' v • • 

· SUA, fond URP, k. 276, sign. I-la 1574, 9-2, dopis z 18.7.1941 

I)) I ' ' ' · ·· SUA, fond URP, k. 276, sign. I-la 1574, 26.5.1939 
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Ministerstvo vnitra vydalo proto všem policejním úřadům v 

protektorátu výnos o opatřeních proti nerušitelům představení a 

"uložilo tiskovému odboru zdejšího úřadu, aby v denním tisku a 

rozhlase bylo obecenstvo upozorněno na možné následky rušení 

veřejného klidu při kinematografických představeních 

výstrahou." 1552 Ve výnosu se praví: "V poslední době se často 

stává, že návštěvníci kinematografických představení nevhodným 

způsobem projevují své sympatie nebo svou nelibost s dějem toho 

kterého filmu. Bylo zejména pozorováno, že někteří čeští 

návštěvníci biografů při předvádění německých filmů si počínají 

způsobem, který budí nesporně dojem protiněmeckých 

demonstrací. Poněvadž takovýto zjev není možno v zájmu 

veřejného klidu a pořádku trpěti, musí úřady učiniti všechna možná 

opatření, aby se tomuto počínání zabránilo. 

Budiž proto bezpodmínečně postaráno o to, aby ve všech 

biografech při každém představení byl zajištěn řádný dozor 

úředním (státním) orgánem osobně přítomným. Tento úřední orgán 

musí při představení pod svojí osobní zodpovědností v každém 

případě, kde by došlo k výtržnosti nebo jakékoli projevy budící 

dojem protiněmeckého smýšlení návštěvníků, ihned zakročiti, 

zjednati pořádek a po případě i uzavřením hlediště a zákazem 

dalšího předvádění filmu zameziti další nepřístojnosti. Původci a 

účastníci takovýchto projevů buďtež vždy zjištěni a podle povahy 

věci potrestáni administrativně nebo učiněno proti nim trestní 

oznámení. V případě demonstrací bude jejich podnik nejméně po 

dobu 8 dnů uzavřen a jakékoliv předvádění filmů v této době 

k ' ' " 1553 za azano ... 

Na příkaz Úřadu říšského protektora musel tisk a rozhlas 

zveřejnit toto prohlášení: "V poslední době bylo častěji 

pozorováno, že někteří návštěvníci kin, zejména při předvádění 

německých filmů chovají se způsobem, který budí dojem 

1552 SÚA, fond PMR 1939-41, k. 3549, sign. 822, dopis z 18.7.1939 
1553 tamtéž 
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protiněmeckých projevů, ba i demonstrací. Chování takové nutno 

nejenom v zájmu národní snášenlivosti naprosto odsouditi, ale je 

nutno veřejnosti připomenouti, že takové chování může míti v 

zápětí jak pro jednotlivce, tak pro celek velmi nepříjemné 

následky. Úřady již učinily opatření, aby v každém biografu při 

každém představení byl prováděn náležitý dozor, který výtržníky 

na místě zjistí a postará se o zjednání pořádku podle potřeby i tím, 

že představení bude přerušeno, biograf uzavřen, a že návštěvníci 

budou muset bez náhrady biograf opustiti. 

Zjištění výtržníci budou policejně, po případě i soudně 

potrestáni. Biografickým podnikům, v nichž došlo k podobným 

demonstracím, hrozí nebezpečí, že budou dočasně, nejméně na 8 

dnů úředně uzavřeny. Proto každý návštěvník biografu uváží jistě 

citelnou újmu, kterou z dočasného uzavření podniku by vznikla jak 

provozovatelům, tak majitelům podniků, jimiž z velké části jsou 

různé dobročinné korporace, tak i zaměstnanému personálu a zdrží 

se každého chování, které by mohlo dát úřadům příčinu k uzavření 

podniku a tím i k vylíčeným nepříznivých následků a připravilo 

také občanstvo o jeho oblíbenou zábavu.'" 554 

Samotní Němci neměli k nepřístojnému chování českých 

diváků nejmenší pochopení, ale někdy ho přesto přičítali i své 

nedůsledné filmové politice. Zajímavý je v tomto ohledu dopis 

jednoho ze zaměstnanců Úřadu říšského protektora. "V kině Pasáž 

na Václavském náměstí se promítá film Unter wehnenden Fahnen. 

Je výborný, ale hodí se pouze pro promítání v Říši, zde nikoli. 

Film pojednává o boji Prusů za svobodu, poté co byli poraženi 

Napoleonem. Hlavním hrdinou je generál Blticher, který si 

nevšímá papírových smluv a bojuje za svobodu. Především v první 

polovině filmu jsou text a děj takové, že téměř doslova odpovídají 

stavu, který vládne - z pohledu Čechů - nyní v Čechách a na 

Moravě. Dává tedy recept, jak se osvobodit. Při osvobozovacím 

boji se snaží Bli.icher všechny sjednotit, což musí z pohledu Čechů 

1554 SÚA, fond PMR 1939-41, k. 3549, sign. 822, 13.7.1939 
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upomínat na Národní souručenství. Za takových podmínek je 

shlédnutí tohoto filmu pro německého diváka, který zná situaci v 

protektorátu, utrpením. 

To, že se takový film objevil v českém kině, musí být záměr. 

Někdo ho získal proto, aby povzbudil spoluobčany k takovému 

jednání. Tyto souvislosti německá půjčovna filmů patrně nezná a je 

dokonce ještě pyšná na to, jaký film - v Německu přijatý s velkým 

nadšením - sejí podařilo zprostředkovat. 

Když jsem film navštívil s vládním radou Hufnagelem, byla 

v kině naštěstí většina Němců. Nechyběli ale ani čeští diváci. O 

přestávce jsem od nich slyšel, že je ve filmu jasná paralela se 

současností, provolání k lidu se prý přesně hodí i pro český národ. 

Obzvláště oceňovali, že boj za svobodu přišel neočekávaně a malý 

národ držel pevně při sobě. Také Bllicherova nařízení o výcviku 

jim přišla srovnatelná s částí sokolského programu. Shodli na tom, 

že je třeba, aby film navštívili všichni sokolové, které znají. 

Nakonec jeden z nich řekl: Jak mohou být Němci tak hloupí a 

uvádět tady takový film.'" 555 

Film byl skutečně stažen. S vědomím této souvislosti je třeba 

číst dopis pracovníka politického referátu ÚŘP kulturně 

politickému oddělení téhož úřadu. "Smím se zeptat, čím je 

způsobeno, že se nepodařilo uvést tento týden v pražských kinech 

jako premiéru žádný německý film. Je to snad české odvetné 

opatření za stažení filmu "Unter wehnenden Fahnen"?" 1556 

Přes výzvy ke klidu se čeští diváci nedali odradit. 7. listopadu 

1939 konstatoval ÚŘP, že "ani zavíráni kin na několik dní, ani 

zesílený dozor nepřináší výsledky. Navíc poškozuje uzavírání kin 

naši filmovou propagandu. Po dohodě s hospodářským oddělením 

bude po opakovaných výtržnostech do kina dosazen treuhander, 

protože vedoucí kin, hlavně v malých místech, diváky znají a 

1555 SÚA, fond ÚŘP, k. 276, sign. I-la 1574, 19.6.1939 

1556 SÚA, fond ÚŘP, k. 276, sign. I-la 1574, dopis kulturně politickému odd. 
ÚŘP od politického referátu ÚŘP z 24.6.39 
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přesto nikdy nikoho neudají. Takové solidaritě se musí 

zamezit." 1557 

K. H. Frank varoval, že pokud by nařízení "nebylo 

prováděno s patřičnou přísností, bylo by nutno přikročiti k 

důraznějším opatřením, zejména k trvalému uzavření v úvahu 

přicházejících biografů". 1558 V této věci si stěžoval ministerskému 

předsedovi Eliášovi a ministerstvo vnitra muselo vydat další 

instrukce, v nichž se konstatovalo, že "zmíněná opatření se 

nesetkala s žádoucím výsledkem. Vzhledem k tomu se pánům 

přednostům okresních a vládních policejních úřadů pod jejich 

osobní zodpovědností důtklivě ukládá toto: 

Každý případ nepřístojného chování obyvatelstva při 

biografických o představeních budiž bez dalšího stíhán okamžitým 

zastavením filmového představení a vyklizením hlediště, jakož i 

osmidenním uzavřením dotyčného biografu. 

Tímto způsobem musí být v každém případě s největší 

přísností postupováno. Kdyby se tato opatření ukázala býti 

nedostačujícími- zejména proto, že nebyla prováděna s potřebnou 

přísností - bylo by nutno přikročiti k důraznějším opatřením, 

zejména k trvalému uzavření jednotlivých v úvahu přicházejících 

biografů. Na to budiž všichni provozovatelé kinematografických 

podnikú v tamním správním obvodu co nejdúrazněji 

v • ,d ~~9 upozornem. · · 

I ministr Goebbels si stěžoval Chvalkovskému v září1940 že 

"při předvádění W ochenschau se v pražských kinech - ve tmě -

hrdinně šoupá nohama. To jsou ovšem věci, které samy o sobě jsou 

hloupé - ale mají význam ... mnohý český film nemúže být v říši 

připuštěn, třebaže by sám o sobě velmi dobrý, poněvadž jeho úřadu 

nelze nebrati zřetele na stanovisko veřejného českého mínění k 

1557 SÚA, fond ÚŘP, k. 276, I-la 1574, 7.11. 1939 

1558 SÚA, fond PMV, č.19743, 21.12.1939 
1559 • ' 

URP, fond PMR I 939-41, k. 3542, sign. 822/41, směrnice od MV pro PMR, 
21.12.1939 
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boji o lepší Evropu ... Na šoupání nohama v kinech by byla snadná 

odpověď: zavření všech biografů. 1560 V dopise Heydrichovi z 

1.10.1941 dokonce navrhuje, aby bylo "využito projevů 

nespokojenosti českých divákú k převedení kin do německých 

rukou". 1561 

Nejen projevy nespokojenosti divákú dráždily německé 

činitele. Z Úřady říšského protektora byl předsedovi vlády zaslán 

dopis, který upozorňoval na to, že se "množí se v poslední době 

případy, že provozovatelé kinematografických podniků zcela 

samovolně vystřihávají scény z film. týdeníků, resp. se zdráhají 

předvádět německé filmové týdeníky". 1562 Bylo jmenováno 

několik biografú, věc je prošetřena a zjistilo se, že se v žádném 

případě o sabotáže nejednalo. 

Biograf Praha v Praze spravovalo od 8.ledna 1940 gestapo. 

Koncem března převzal správu biografu říšský příslušník Ernst 

Tischmann. Kino v Týně promítá pravidelně, dvakrát se týdeník 

nehrál, protože vinou firmy Paramout nedošel, stejně jako do 

Železného Brodu. V Jičíně se promítá filmový týdeník pravidelně a 

nezkrácené verzi, což potvrdil okresnímu úřadu i dozorčí orgán 

nad biografem pan Menert. V Nučicích se po upozornění promítá 

k ·v 'd 1 v I ~63 ta tez prav1 e ne. · 

Je na místě se domnívat, že čeští kinooperatéři nezacházeli 

tak daleko, aby se odvážili nepromítat propagandistické týdeníky. 

Naopak německé úřady braly film nesmírně vážně a viděly 

v každém nedopatření či zdržení pokus o sabotáž. 

Jak jsem se již zmínil, preferovali okupanti německé filmy 

před českými, které byly navštěvovány několikrát více. V přehledu 

1560 Otáhalová, Libuše-Červinková, Milada: Acta Occupationis Bohemie et 
Moravie, Praha 1966, s. 570n 
1561 • • v • 

SUA, URP, k.1140, sign.IV-2 Pro, 1.10.1941 

1562 SÚA, fond PMR, sign. 822/41/1, týdenní film přehledy 1940, dopis říšského 
protektora předsednictvu vlády z 15.8.1940 

1563 
SÚA, fond PMR 1939-41, k.3542, sign. 822/41, MY 2.7.1940, odpovědi 

provozovatelů kin 
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1560 Otáhalová, Libuše-Červinková, Milada: Acta Occupationis Bohemie et 
Moravie, Praha 1966, s. 570n 

1561 SÚA, ÚŘP, k.1140, sign. IV-2 Pro, 1.10.1941 

1562 SÚA, fond PMR, sign. 822/41/l, týdenní film přehledy 1940, dopis říšského 
protektora předsednictvu vlády z 15.8.1940 

1563 SÚA, fond PMR 1939-41, k.3542, sign. 822/41, MV 2.7.1940, odpovědi 
provozovatelů kin 
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kulturně politického vývoje v protektorátu z 16.1.1941 Je 

zaznamenáno, že "v Praze je pro některé filmy příliš málo místa v 

programech kin, nebo se na ně vůbec nedostane. Je třeba snížit 

dobu promítání filmů po premiéře." Což se i stalo a české filmy 

směly být promítány v premiérových biografech maximálně devět 

týdnů, zatímco německé filmy žádná omezení neměly. 1564 

K úplnému uzavření kin nikdy nedošlo. Na to měla pro 

okupační úřady příliš velký propagandistický význam. Anton 

Zankl varoval i před hospodářskými škodami. 1565 Stejně tak se 

zmiňuje státní podsekretář von Burgsdorff landrátovi dr. Fuchsovi 

že ,,projedná s panem státním sekretářem otázku uzavření kin, 

hospod atd. Úplné uzavření kin nepovažuje pan státní sekretář také 

za oportunní, za správné považuje uzavření hostinců, ve kterých 

dochází k nezákonnému jednání." 1566 

Ve Východní marce nebyla na rozdíl od Protektorátu kina 

sledována zdaleka tak bedlivě. Když už docházelo k projevům 

nesouhlasu, týkalo se to spíše zesměšňování říšských Němců, které 

ale mělo nepoměrně větší intenzitu při divadelních představeních 

či kabaretních vystoupeních. Provozu rakouských kin za války se 

dokonce věnují dvě speciální práce. 1567 

1564 ÚŘP 276, I-la 1574 
1565 ÚŘP 276, I-1 a 1574, dopis Antona Zankla z 7.5 1940 
1w' ÚŘP 276, I-la 1574, dopis z 27.10.1939 
1567 Suppan, Franz: Film und Kino in der Steiermark, disertační práce 
UniversiUit Graz, Graz 1996 a Swoboda, Martina: Salzburger Kinos im Spiegel 
der Stadtgeschichte, diplomová práce Universitat Salzburg, Salzburg 1992 
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VII. ZÁVĚR 

V disertační práci jsem se snažil podat co možná nejucelenější 

obraz hrané filmové tvorby a projevů kolaborace a rezistence 

v oblasti českého a rakouského hraného filmu. 

Považoval jsem za nutné uvést celou problematiku kapitolou 

o funkci filmu ve společnosti sledovaného období. Konstatoval 

jsem, že jeho pozice byla výlučná a jeho vliv skutečně velký. Podle 

statistik připadala na jednoho člověka v té době alespoň jedna 

návštěva kina týdně. Jen Praha měla ll 7 kin. Proto se ihned nabízí 

otázka, zda nacisté zneužili tohoto masového média a téměř 

výsadního šiřitele masové zábavy. Na to, jakým způsobem byl film 

zneužit k propagandistickým účelům, se snažím odpovědět 

v následující části. Kladu důraz na specifickou funkci hraného 

filmu v rámci goebbelsovské propagandy, což dokumentuji 

především vlastními úvahami ministra propagandy. Zmínil se 

mimo jiné, že dobrá nálada je důležitá pro úspěšné vedení války. 

K ní měl velkou měrou přispívat právě hraný film. 

V Československu třicátých let se pro kinematografii 

vytvořily dobré podmínky. Vyrábělo se kolem čtyřiceti filmů ročně 

a barrandovské ateliéry představovaly kvalitní zázemí pro jejich 

produkci. Po okupaci byla kinematografie rychle přebírána do 

područí Němců. Ovládli postupně všechny ateliéry, půjčovny a 

největší biografy. Zůstaly jen dvě české výrobny filmů a počet 

produkovaných snímků byl rok od roku v souvislostí s koncepcí 

ovládnutí českého filmu snižován. V českých ateliérech se začaly 

vyrábět především německé filmy. 

Produkce českých protektorátních hraných filmů se začala 

zkvalitňovat nejen s redukcí filmové produkce, ale též v souvislosti 

se snahami filmařů získat dotace od státu a tak zajistit přípravu 

hodnotných námětů, financovat výchovu mladých adeptů, zajistit 

dostatečnou výpravu pro všechny schválené filmy, aby mohly 

čestně reprezentovat českou kulturu a ocenit ty nejlepší z nich. 

Snažil jsem se zachytit to, co můžeme v oblasti českého hraného 
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protektorátního filmu nazvat skrytou propagandou. Proto jsou na 

místě otázky, zda a jak došlo nacisty k zneužití tohoto masmédia 

jako nejdůležitějšího šiřitele masové zábavy. 

Ve filmech té doby lze sledovat dva hlavní trendy, které se 

v kontextu dobové situace ještě zvýraznily. První z nich je 

zdůrazňování odkazů na národní tradice v očekávání příznivých 

reakcí publika (česká hudba, starobylé památky české vlasti, 

poctivý český člověk, česká literatura 19. století). Druhý trend 

představuje nepřehlédnutelná únikovost řady snímků, především 

společenských komedií, ale též potlačování dobových reálií či 

zasazení děje do blíže nespecifikovaného období. Nelze jednoduše 

zhodnotit rozdíl mezi národní tematikou prvorepublikových a 

protektorátních filmů, ale patrné je, že v období okupace stály tyto 

filmy v popředí zájmu diváků. Pokud sledujeme zdůrazňování 

národních tradic s ohledem na reakce návštěvníků kin či optikou 

recenzí, kritik a ohlasů v protektorátním tisku, jeví se jejich funkce 

jako mimořádně významná, nebo přinejmenším výrazná. 

Stejně jako můžeme hovořit o únikovosti filmů v každé době, 

je třeba pohlížet na únikovost a zábavnost v souvislosti se záměry 

nacistické propagandy. Teprve pak můžeme konstatovat, že 

zdaleka nešlo jen o únik z tíživé protektorátní reality, který 

pozitivně působil na české návštěvníky biografů, ale zároveň o 

záměrnou možnost relaxace, jež měla pomáhat k regeneraci sil 

potřebných k bezproblémovému fungování Protektorátu Čechy a 

Morava jako důležitého výrobního zázemí říše. Zároveň nechal 

takový film diváky odpočinout od propagandistické masáže, které 

měli dost z tisku, rozhlasu či z filmových týdeníků. Divák navíc 

týdeník viděl právě jen proto, že kino navštívil kvůli shlédnutí 

celovečerního snímku. Hraný film schválený cenzurou byl tudíž 

z tohoto úhlu pohledu nedílnou součástí goebbelsovské 

propagandistické mašinérie. 

Další zajímavý odraz (ne)reality můžeme nalézt v tom, 

v jakém světle jsou v protektorátních filmech zobrazovány 

policejní a soudní orgány, vystupující většinou v jakýchsi 
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neidentifikovatelných uniformách. Spravedlnosti je vždy učiněno 

zadost a soud může být krutý a vojáci komičtí jen tehdy, jedná-li se 

výslovně o období rakouské monarchie. O trestu smrti a popravách 

se mluví jen jednou v souvislosti s prací kata ve filmu Počestné 

pani pardubické. 

Goebbels považoval za nebezpečná hlavně netendenční díla. 

Tendenci přitom spatřoval i v únikovosti. Takové netendenční dílo 

mohlo tedy být jedině to, které neobsahovalo motivy konvenující 

nacistické propagandě a zároveň bylo natolik realistické a pokud 

možno nekomediální, že nedalo divákovi možnost uniknout 

z reality všedního života. Za takový film by se dal považovat 

například snímek Otakara Vávry Šťastnou cestu, snad s výhradou 

toho, že zde sociálně cítící stavitel vychvaluje poctivou práci a 

potřebu stavět levné byty pro dělnictvo, nikoliv domy pro boháče. 

Dalším z mála filmů, které skutečně vycházely z reálného života, 

byl dramatický snímek Františka Čápa o rozpadu rodiny 

Preludium. V příběhu zasazeném do současnosti divadelní 

rekvizitář nakonec odpustí nevěru manželky kvůli dětem, protože 

rodinu je třeba držet dohromady za každou cenu, což opět můžeme 

i nemusíme považovat za ústupek vládnoucí ideologii. 

Symbolikou národních tradic nemůžeme přijímat 

jednoznačně pozitivně. Ve značné části případů nebylo primárním 

posláním národních motivů a zpěvu českých lidových písní 

probouzet národní cítění českých diváků, ale nezřídka patřilo jejich 

až kýčovité zdůrazňování ke koloritu doby. Čerpání filmů z 

historických a kulturních tradic národa mělo své limity a snímky se 

nevyhýbaly lacinému sentimentálnímu pojetí a povrchnímu 

folklorizování. Jednak producenti a režiséři pokračovali v 

prvorepublikové tvorbě, kde patřila zfilmované literární skvosty 

české literatury ke komerčně nejúspěšnějším žánrům, a jednak 

měla protektorátní kinematografie mnoho témat zapovězených, 

zatímco tato "postobrozenecká" tématika byla okupanty 

tolerována. Jedna z možností, proč nacisté tolerovali národní 
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motivy, z nichž byl nejvýznamnější vedle české hudby vztah 

k rodné zemi, byl fakt, že vztah k půdě a úcta projevovaná 

venkovskému lidu odpovídala nacisty schvalované ideologii krve a 

púdy (Blut und Boden), takže jim filmy s podobnou tematikou 

mohly konvenovat. Stačí připomenout filmy Tulák Macoun, 

Ohnivé léto, Jan Cimbura, Mlhy na blatech či Babička. 

Nelze sice tvrdit, že za protektorátu vznikly vysloveně 

propagandistické filmy, ale mnohá díla k nim nemají zas tak 

daleko. Například náznaky antisemitismu se objevují v několika 

filmech. Z publikovaného materiálu je patrné, že nemálo filmů se 

zabývalo i oceněním poctivé (manuální) práce. Pracovní nasazení a 

radost z práce se měly stát podle nacistú obsahem co nejvíce 

kulturních počinú. Snímky oslavující lidskou práci nesporně mezi 

propagandistická díla protektorátního období patří. Navíc je třeba 

zdúraznit, že s přáním, aby byla taková díla vyráběna, vystoupil 

ministr protektorátní vlády. Nejvýraznějším dílem z této kategorie 

je Holmanova Velká přehrada, dále bychom mohli jmenovat filmy 

Zlatý člověk, Barbora Hlavsová, Zlaté dno, Pro kamaráda, Druhá 

směna, Jan Cimbura a řadu dalších. Kromě práce tu často 

nalezneme i další podstatný motiv - pravé chlapské kamarádství, 

které se cení víc než láska k ženě. S tím souvisí i další důležitý bod 

nacistické propagandy, který se objeví v několika protektorátních 

snímcích: být schopen obětovat pro zachování rodiny cokoliv 

včetně lásky. 

V řadě filmů múžeme nalézt několik propagandistických či 

kontrapropagandistických prvků najednou. Snímek Velká přehrada 

kromě apoteózy práce naráží i na údajně negativní roli Židú ve 

společnosti. Ve filmu Jan Cimbura se objevuje antisemitská scéna, 

oslava poctivé práce a dúraz na sepjetí sedláka s rodnou hroudou. 

Tedy hned tři důležité kameny nacistické propagandy. Přitom byl 

Jan Cimbura po válce obhajován jako přínos národnímu filmu. 

Stejně nejednoznačně si lze vykládat třeba vyznění filmu Barbora 

Hlavsová. Na těchto příkladech je patrné, jak relativní může být 

tvrzení filmových tvůrců o boji za českou věc zdúrazňováním 
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nacionálních motivů. Názor okupačních úřadů na tolerovanou míru 

národních odkazů se proměnil po příchodu Heydricha. Nebylo je 

dále možné tak otevřeně zdúrazňovat, přesto jsou patné u řady 

filmú až do konce protektorátního období. Filmu se cenzurní 

opatření dotýkala nepoměrně více než jiných druhú umění, protože 

byl sledován jednoznačně nejbedlivěji, což nebyl při počtu deseti 

či dvaceti snímkú za rok problém. Na druhou stranu to platilo i 

před rokem 1941, takže zde určité změny sledovat múžeme, ale 

nepovažoval bych je za proměny naprosto zlomové. 

Kromě souhrnného pohledu na celou problematiku 

propagandy a kontrapropagandy v protektorátním hraném filmu 

mohou být přínosné i konkrétní citace z tehdejších filmú, 

dobového tisku, archívních pramenů a memoárů, jimiž mohou být 

mnohá tvrzení přímo doložena. Konkrétní příklady totiž v pracích 

o českém filmu často chybí. Předkládala se tvrzení, například o 

míře přijímání filmú s národní tematikou veřejností i odbornou 

kritikou či o smyslu užití této tematiky skutečně k obranným 

funkcím kultury, která nebyla doložena skutečnými dobovými 

ohlasy. Pravda je, že v každém filmu si divák stejně nalezl to, co 

hledal, ač samozřejmě nelze vliv skryté propagandy pomíjet. 

Zajímaly mě proto i reakce veřejnosti, protože jí byl film určen a 

ona si z něj brala to, co považovala za dúležité. Právě divák byl 

tím, který pro sebe s konečnou platností interpretoval významy 

obsažené v díle a třeba filmový recenzent na tom mohl těžko něco 

změnit. Zatímco tvúrce filmu mohl opatrně vyjádřit svúj postoj 

volbou látky či zdúrazněním nacionálních akcentú v některých 

scénách filmu, divák vyjadřoval své názory na českou i německou 

produkci. 

Aby mohl být pohled na protektorátní kinematografii 

ucelenější a v kontextu říšské propagandy přesnější, pokusil jsem 

se ho konfrontovat s pohledem na kinematografii rakouskou, která 

vykazuje řadu velice podobných rysú. V německých, rakouských i 

českých filmech nalezneme sebeobětování, antisemitismus, hudbu, 

oslavu velkých osobností, vyzdvihování malých lidí, zdúraznění 
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pozitivních rysů venkova vůči úpadkovému městu, oslavu 

pamětihodností národní kultury, oslavu krajiny, oslavu práce a 

loajality, oslavu nesmrtelnosti. Například v porovnání s příbuznou 

rakouskou filmovou tvorbou je jasné, proč všechny údajně odbojné 

a rezistentní filmy našly svou cestu do kin. Prostě přesně zapadaly 

do Goebbelsovy koncepce propagandy. Úloha rakouského filmu 

byla stejná jako úloha filmu protektorátního - eskapistická, 

ideologická a didaktická propaganda. Jak je jinak možné, že dobrý 

přítel a bývalý spolužák K. H. Franka Anton Zunkl, který byl 

vedoucím filmového referátu kulturně politického oddělené Úřadu 

říšského protektora a který schvaloval celý proces tvorby od 

scénáře až po definitivní střih a který uměl perfektně beky a znal 

jako sudetský Němec velice dobře protektorátní prostředí, nechal 

všechny tyto údajně "odbojné" filmy projít? To musel být 

jednoznačně záměr, protože Zunkl moc dobře věděl, jak zapůsobí 

filmy s národními motivy. 

Propagandistických filmů jsou v obou kinematografiích 

desítky, není to jen stále dokola zdůrazňovaný Jan Cimbura, který 

se jeví po motivicko-tematické analýze mnohem víc jako 

propaganda sepjetí s púdou než antisemitské film. Najdeme 

minimálně stejně jednoznačné příklady otevřené propagandy jsou 

Velká přehrada a Zlatý člověk. Ministr Goebbels řekl, že 

nebezpečné filmy jsou filmy netendenční - takovému kritériu 

vyhovoval podle jeho měřítek snad jen jediný film - Vávrův 

Šťastnou cestu - byl realistický, nebyl komediální a nesplňoval 

žádné charakteristiky nacistické propagandy. Je zřejmé, že film 

v této době mnohem více sloužil jako nástroj propagandy než jako 

počin odbojné kultury. Ovšem nesmíme zapomínat, že divák si 

z něj samozřejmě vzal, co chtěl. Ale také to, co nechtěl. I proto se 

otevřená propaganda nesetkávala v protektorátu ani ve Východní 

marce s pochopením. Ve Vídni se k filmúm jako Friederich JI. 

stavěli odmítavě, i proto byl v roce 1943 vydán zákaz promítání 

jediného rakouského historicky-politického filmu Wien 191 O, 
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jehož ideologie Je postavena na propagaci velkoněmecké 

myšlenky. 

Kromě analýzy děl samotných, jsem se snažil zachytit i 

postoje filmových tvůrců, které dokumentují jejich vztah 

k vládnoucímu režimu. Obsáhlou část práce proto tvoří kapitola o 

kolaboraci, o jejíž definici JSem se pokusil hned v úvodu. 

Za důležitý považuji pokus o odpověď na otázku, proč ta která 

osoba kolaborovala s vládnoucím režimem. Vysoký sociální status 

filmových tvůrců a jejich odměňování znamenal do jisté míry 

jejich korupci. Takovéto prostředí tvořilo svět sám pro sebe, zajisté 

částečně izolovaný od starostí obyčejného člověka, ale ne natolik, 

aby byli tito lidé odtrženi od reality a nevnímali politickou situaci 

v zemi. Získaných výhod a dosaženého postavení se většina 

nechtěla vzdát, proto plnili svou sociální roli a zúčastňovali se 

různých oficiálních akcí, na nichž přicházeli do styku 

s představiteli okupační moci. Některé ke stykům s okupanty 

dovedla životní nutnost. Například Jiří Plachý slíbil spolupráci za 

to, že jeho bratr unikne trestu smrti. I Miloš Havel se zasadil o 

několik lidí, kteří byli bezprostředně ohroženi. Někdo musel být ve 

styku s okupanty už jen proto, že zastával místo, na němž 

zodpovídal za řadu svých zaměstnanců. To je případ Vlasty 

Buriana či zmíněného Havla. Mnoho filmových tvůrců ale 

využívalo těchto styků k dosažení vlastních cílú. Nebylo málo 

těch, kteří pracovali v německém filmu. Po válce svorně tvrdili, že 

byl donuceni nátlakem. V pamětech jejich kolegú nalezneme 

opačná tvrzení a v jednotlivých případech existují i důkazy o jejich 

snaze pro německé firmy pracovat. Zajímavá je i skutečnost, že 

německé tajné služby využívaly české herečky jako informátorky. 

Mezi českými filmaři šlo tedy především o tak zvanou soukromou 

kolaboraci. Přesvědčených fašistú nalezneme v jejich řadách jen 

málo. Za výrazné projevy kolaborace múžeme považovat například 

neúnavnou snahu Lídy Baarové prosadit se v českém i německém 

filmu, jíž cele podřizovala své jednání za války, snahu Čeňka 
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Šlégla a Václava Binovce natočit protižidovské a protizednářské 

filmy, účinkování Vladimíra Majera ve filmu GPU, spolupráci 

Karla Antona na filmu Ohm Kriiger, působení Jana Svitáka 

v Pragfilmu či protižidovskou scénu v Čápově filmu Jan Cimbura. 

Existovala řada podobných i mnohem méně křiklavých činů, 

jejichž důsledky nejsou pro své původce právě lichotivé. 

V této souvislosti jsem zařadil i poněkud obecněji zaměřenou 

kapitolu o odpovědnosti tvůrců za svá díla, což je otázka 

mimořádně složitá a jednoznačně nezodpověditelná. Jako protipól 

či měřítko jednání filmařů zmíněných v části věnované kolaboraci 

může soužit i kapitola věnovaná odbojovým tendencím a činům. 

Ne všichni se rozhodli s režimem spolupracovat. Někteří byli 

nuceni emigrovat či se odebrali do exilu dobrovolně, jiní působili 

dál na kulturním poli, aniž si jakkoliv zadali s vládnoucí mocí. 

Několik filmových pracovníků se zapojilo aktivně do odbojové 

činnosti, několik doplatilo na okupaci životem. Za určitý druh 

odboje můžeme považovat i přípravu znárodnění českého filmu, 

jejíž etapy jsem se pokusil v této kapitole zachytit. 

Na místě je otázka, zda mělo smysl v produkci hraných filmů 

za okupace vůbec pokračovat a zda to nebyl zbytečný ústupek. 

Jestli by skutečně morální postoj neprojevili ti, kteří by se 

odmlčeli, přestože byli vyzýváni a přinucováni ke spolupráci. 

K tomuto názoru opravňuje i argument, že odkaz na národní 

tradice, hraničící se sentimentem, nijak nepřispívá kvalitě 

filmových děl ani neslouží jen k povzbuzení českého obyvatelstva, 

ale tvoří podle všeho i součást německé koncepce fungování 

kinematografie. Po válce tvůrci shodně tvrdili, že 

kontrapropaganda v jejich filmech byla vždy záměrná a hledali ji i 

v motivech, které mohli sloužit spíše záměrům okupační 

propagandy. Mlhy na blatech byly po válce interpretovány jako 

film o snaze o vrácení všech práv, která vzala českým sedlákům 

cizácká šlechta. Ve filmu Pohádka máje měla symbolizovat scéna 

probouzející se přírody skutečnost, že člověk nemusí ztrácet 

naději, neboť po každé tuhé zimě přichází vždy znovu jaro. Tato 
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analogie osvobození s přírodními cykly měla na diváka údajně 

působit mocno silou. Ve filmu Jan Cimbura nalezneme národních 

odkazů řadu, přesto je nepatřičné stavět je proti antisemitské scéně, 

která měla být daní za jejich prosazení. 

Jednoznačná odpověď neexistuje. Třeba i proto, že kdyby se 

za okupace nepodařilo udržet výrobu českého filmu, nevznikla by 

řada klasických děl naší kinematografie a vlastně by chyběla celá 

etapa jejího vývoje. Doufám, že se mi alespoň ve zkratce a na 

určitých specifických příkladech podařilo nastínit, jakým 

způsobem reagoval český film jako součást české kultury na 

množství vnějších zásahů a radikální zúžení okruhu témat. Za 

podstatné považuji skutečnost, že propagandu a 

kontrapropagandu nemůžeme vždy bezpečně oddělit, stejně jako 

nelze jednotlivým protektorátním filmům přičítat jednoznačně 

pozitivní či negativní účinek na diváka. 
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Anglické resumé 

Throughout my thesis, I have strived to portrait the feature film 

production and manifestation of collaboration and resistance in the 

field of Czech and Austrian feature film as comprehensively as 

possible. I have attempted to answer the question, whether the 

Nazis misused this mass media. 

After the occupation, Czech cinematography was being 

taken over by the Nazis. There are two main trends in movies 

prevailing at the time. The first one is stressing the national 

traditions and expecting that this will be favourably received by the 

public. The second trend represents an obvious escape of a number 

of movies, especially conversation comedies. If we look at the 

emphasis on national traditions in terms of the reaction by cinema 

audiences or through the eyes of the reaction in the press, their 

importance seems to be extremely significant. 

The escape and amusement of movies should be viewed in 

the context of the intentions of the Nazi propaganda. Then we can 

say that, it was about much more than an escape from the routine 

drudgery of the protectorate life, it was also about intentional 

relaxation, which was supposed to facilitate regeneration of energy 

necessary for a problem-free functioning of the protectorate. 

Feature film passed by censorship was in this sense an inseparable 

part of the Goebbelsov propraganda machine. 

To make the analysis of the protectorate cinematography 

more complete, I compared it with Austrian cinematography, 

which has in common a number of characteristics. In austrian and 

czech movies we can find making self-sacrifices, anti-Semitism, 

highlighting positive traits of the country, celebration of a great 

personalities, landmarks, culture sights, hard work and loyalty. 

In addition to the analysis of movies, I also included the 

attitude of creators, which ret1ect their relationship to the ruling 

regime. I am trying to understand why some of them collaborated. 
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In relation to this, I also added a chapter on the responsibility of 

the creator for his or her work of art. A chapter dedicated to 

resistance movement is to point out actions poles-apart from the 

behaviour of these movie makers, since not everyone decided to 

collaborate with the regime. 
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Německé resumé 

Oas Thema meiner Dissertation ist der Vergleich zwischen dem 

tschechischen und dem osterreichischen Spielfilmschaffen in den 

J ahren 193 8-1945. Genauer - die Kollaboration, die Resistenz und 

die Propaganda. Den Kern meiner Arbeit bilden tschechische und 

osterreichische Spielfilme in den Jahren 1939-1945. leh wollte 

analysieren, welche Botschaften die Filmemacher mit dem 

jeweiligen Spielfilm vermitteln. Nicht bloss, welche sie vermitteln 

wollten, sondern auch die Tatsache, wie die Offentlichkeit und die 

zeitgenossische Kritik mit dem Werk zurechtkam. leh wollte die 

wesentlichen Motive herausschalen, die in den osterreichischen 

und Protektorats-Spielfilmen vorkommen und deren Wirksamkeit 

und Widerhall mittels der zeitgenossischen Presse reflektieren. Aus 

diesem Grund werden mich die Inhalte der Spielfilme sowie deren 

Genreeinleitung interessieren. leh versuche zu analysieren, bis zu 

welchem Masse sich die inhaltlichen Tendenzen unterschieden 

bzw. libereinstimmten. Und das konnte mir- meiner Meinung nach 

- mit dem Material, das ich in Prag und in Wien gawann, 

elfolgreich gelingen. 

Die grundlegenden Fragen flir mich waren: Wozu hat der 

Spieltilm in der Zeit des Zweiten Weltkrieges in diesen zwe1 

Uindern gedient? In welchem Masse unterschieden sich, bzw. 

stimmten die inhaltlichen propagandistischen oder resistenten 

Tendenzen iiberein. Wie haben die Offentlichkeit und die Presse 

die propagandistischen Tendenzen m den Spielfilmen 

aufgenommen? Wie standen die Kiinstler zum Besatzungsregime 

des jeweiligen Landes? Welche Funktion erflillten die nationale 

Kultur und die "Rlickkehr zu den Wurzeln" in dem betrachteten 

Zeitabschnitt? Wie funktionierte die Propaganda durch 

Unterhaltung? 
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Interessant war nicht nur die Anzahl und Qualitat der 

gedrehten Filme zu vergleichen, sondern auch ihren Inhalt, die 

Umstande ihrer Entstehung und das Echo in der Presse und 

Offentlichkeit auf ihre Prasentation. Der verstarkte Bedarf nach 

einem Kontakt mit den kulturellen Werten, die Quelle der 

geistlichen Starkung wurden, und das Bewusstsein der Kontinuita! 

mit der nationalen Vergangenheit kamen hauptsachlich im Film 

zum Ausdruck. In den meisten Filmen herrscht eine Fluchttendenz 

vor, eine Rtickkehr zu den nationalen Traditionen im Protektora!, 

eine Flucht in die Vergangenheit in der Ostmark. Man kann aber 

auch viele andere Unterschiedlichkeiten finden. Jetzt habe ich eine 

J ahrzeit daftir, den geplanten Vergleich durchzuflihren und meine 

Dissertation zu beenden. leh glaube, dass diese Arbeit ftir die 

osterreichische als auch fUr die tschechische Filmgeschichte 

tOrderlich sein wird. 

leh habe mit tschechischen Spielfilmen und der Tatigkeit 

tschechischer Filmproduzenten in der Zeit des Protektorats befasst 

und ich interessierte mich auch ftir die Latentpropaganda in 

protektorate Spielfilme. Der Film war ein spezifischer Kultur- und 

Industriezweig, der in dem folgenden Zeiabschnitt gemeinsam mit 

dem Rundfunk eine flihrende Stellung im Einfluss auf den Mensch 

hatte. Deshalb war er im Kulturgebiet die Mitte des Interesses 

sowohl der Nazis, als auch der inlandischen Schopfer, die sich um 

die Erhaltung der Kontinuita! mit dem vorherigen Zeitraum 

bcmtihten. Tschechische und osterreichische Kinematographien 

waren in den 30-iger Jahren ziemlich erfolgreich und wiesen gute 

Ergebnisse auf ~ moge es sich um die Genres und Inhalte der 

Spielfilme, um das okonomische Umfeld oder die Qantitat der 

Filmproduktion handeln. Einige tschechische Spielfilme jener Zeit 

weisen gewisse propagandistische Zlige auf. Keiner war jedoch 

rein propagandistischer Pragung, trotzdem ist es interessant zu 

analysieren, welche Botschaften die Filmschaffenden mit dem 

jeweiligen Spielfilm verrmitteln und wie die Ktinstler der 

V ersuchung des Regimes widerstanden. 
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Briiderlein fein (H. Thimig) 

Die Heimliche Grafin (Géza von Bolvary) 
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1943 

Die kluge Marianne (H. Thimig) 

Der weisse Traum (Géza von Cziffra) 

Das Ferienkind (K. Leiter) 

Spate Liebe (G. Ucicky) 

Wien 1910 (E.W. Emo) 

Reisebekanntschaft (Emo) 

Am Ende der Welt (G. Ucicky) 194311947 

1944 

Die goldene Fessel (H. Thimig) 

Schrammeln (G. von Bolvary) 

Ein Blick zurlick (G. Ucicky) 

Das Herz muss schweigen (G. Ucicky) 

1945 

Wiener Madel (W.Forst) 1945/1949 

Liebe nach Noten (G. von Cziffra) 194511947 
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Příloha 1: 

Žánrové rozdělení protektorátních hraných filmů 

1939 (od 15. března) 

Bílá jachta ve Splitu (Ladislav Brom) - melodrama 

Cesta do hlubin študákovy duše (Martin Frič) - komedie 

Dědečkem proti své vůli (Vladimír Slavínský) - komedie 

Dívka v modrém (Otakar Vávra)- komedie 

Dobře situovaný pán (Miroslav Cikán) - komedie 

Dvojí život (Václav Kubásek)- melodrama 

Eva tropí hlouposti (Martin Frič) - komedie 

Humoreska (Otakar Vávra)- drama 

Hvězda z poslední štace (Jiří Slavíček)- komedie 

Její hřích (Oldřich Kmínek)- drama 

Jiný vzduch (Martin Frič) - melodrama 

Kouzelný dům (Otakar Vávra) - drama 

Královna stříbrných hor (Karel Špelina) -drama 

Kristián (Martin Frič)- komedie 

Mořská panna (Václav Kubásek)- komedie 

Muž z neznáma (Martin Frič) - drama 

Nevinná (Václav Binovec)- melodrama 

Ohnivé léto (František Čáp, Václav Krška) -lyrický film 

Osmnáctiletá (Miroslav Cikán)- melodrama 

Paní Kačka zasahuje (Karel Špelina) - komedie 

Paní Morálka kráčí městem (Čeněk Šlégl)- melodrama 

Příklady táhnou (Miroslav Cikán) - komedie 

Srdce v celofánu (Jan Sviták)- melodrama 

Studujeme za školou (Miroslav Cikán) - komedie 

Svátek věřitelů (Gina Hašler)- komedie 

Teď zas my (Čeněk Šlégl)- komedie 

Tulák Macoun (Ladislav Brom) - drama 

U svatého Matěje (Jan Sviták)- komedie 

Ulice zpívá (Ladislav Brom, Vlasta Burian, Čeněk Šlégl)- komedie 
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Venoušek a Stázička (Čeněk Šlégl) - komedie 

Veselá bída (Miroslav Cikán)- komedie 

Věra Lukášová (E. F. Burian)- drama 

Zlatý člověk (Vladimír Slavínský) -melodrama 

Žabec (Vladimír Slavínský) - komedie 

Ženy u benzinu (Václav Kubásek)- komedie 

Filmů- 35 

Komedie- 19 

Melodrama - 8 

Drama- 7 

Lyrický film - 1 

1940 

Adam a Eva (Karel Špelina) -komedie 

Artur a Leontýna (Miroslav Krňavský)- komedie 

Babička (František Čáp) - filmový příběh 

Baron Prášil (Martin Frič) - komedie 

Čekanky (Vladimír Borský) -komedie 

Dceruška k pohledání (Václav Binovec) - komedie 

Druhá směna (Martin Frič)- drama 

Dva týdny štěstí (Vladimír Slavínský)- komedie 

Katakomby (Martin Frič) - komedie 

Konečně sami (Miroslav Cikán) - komedie 

Madla zpívá Evropě (Václav Binovec) - hudební film 

Maskovaná milenka (Otakar Vávra)- melodrama 

Minulost Jany Kosinové (J. A. Holman)- melodrama 

Muzikantská Liduška (Martin Frič) - drama 

Okénko do nebe (Gina Hašler) -komedie 

Pacientka dr. Hegla (Otakar Vávra)- drama 

Panna (František Čáp) - komedie 

Pelikán má alibi (Miroslav Cikán) - komedie 

Peřeje (Karel Špelina) - melodrama 

Píseň lásky (Václav Binovec) - melodrama 
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Pohádka máje (Otakar Vávra)- filmový příběh 

Poslední podskalák (Jan Sviták) - melodrama 

Poznej svého muže (Vladimír Slavínský) - komedie 

Pro kamaráda (Miroslav Cikán) - melodrama 

Prosím, pane profesore (Gina Hašler)- drama 

Přítelkyně pana ministra (Vladimír Slavínský)- komedie 

Směry života (Jiří Slavíček) - drama 

Štěstí pro dva (Miroslav Cikán) - komedie 

To byl český muzikant (Vladimír Slavínský)- životopisný příběh 

Vy neznáte Alberta? (Čeněk Šlégl) -komedie 

Život je krásný (Ladislav Brom)- komedie 

Filmú- 31 

Komedie- 16 

Melodrama- 6 

Drama- 5 

Příběh, hudební, životopisný - 4 

1941 

Advokát chudých (Vladimír Slavínský)- drama 

Gabriela (Miroslav Krňavský)- drama 

Hotel Modrá hvězda (Martin Frič) -komedie 

Jan Cimbura (František Čáp) - filmový příběh 

Modrý závoj (J. A. Holman) - melodrama 

Nebe a dudy (Vladimír Slavínský) - komedie 

Noční motýl (František Čáp)- melodrama 

Paličova dcera (Vladimír Borský) - drama 

Pantáta Bezoušek (Jiří Slavíček)- filmový příběh 

Pražský t1amendr (Karel Špelina)- drama 

Preludium (František Čáp)- melodrama 

Provdám svou ženu (Miroslav Cikán) - komedie 

Přednosta stanice (Jan Sviták)- komedie 

Roztomilý člověk (Martin Frič) - komedie 

Rukavička (J. A. Holman) - melodrama 
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Tetička (Martin Frič) - komedie 

Těžký život dobrodruha (Martin Frič) - komedie 

Turbina (Otakar Vávra) - drama 

Z českých mlýnů (Miroslav Cikán) - komedie 

Za tichých nocí (Gina Hašler)- melodrama 

Filmů- 20 

Komedie- 8 

Melodrama- 5 

Drama- 5 

Filmový příběh- 2 

1942 

Barbora Hlavsová (Martin Frič) - drama 

Host do domu (Gina Hašler)- komedie 

Karel aj á (Miroslav Cikán) - komedie 

Městečko na dlani (Václav Binovec)- komedie 

Muži nestárnou (Vladimír Slavínský)- melodrama 

Okouzlená (Otakar Vávra)- melodrama 

Přijdu hned (Otakar Vávra)- komedie 

Ryba na suchu (Vladimír Slavínský) - komedie 

Valentin dobrotivý (Martin Frič)- komedie 

Velká přehrada (J. A. Holman) - drama 

Zlaté dno (Vladimír Slavínský)- komedie 

Filmů celkem- ll 

Komedie -7 

Melodrama - 2 

Drama- 2 
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1943 

Bláhový sen (J. A. Holman)- melodrama 

Čtrnáctý u stolu (Oldřich Nový, Antonín Zelenka)- komedie 

Experiment (Martin Frič) - drama 

Mlhy na blatech (František Čáp) - drama 

Šťastnou cestu (Otakar Vávra)- drama 

Tanečnice (Frantiček Čáp)- melodrama 

Žíznivé mládí (Miroslav Krňavský)- drama 

Filmů celkem - 7 

Komedie- 1 

Melodrama - 2 

Drama- 4 

1944 

Děvčica z Beskyd (František Čáp) - drama 

Jarní píseň (Rudolf Hrušínský)- melodrama 

Kluci na řece (Jiří Slavíček, Václav Krška)- filmový příběh 

Neviděli jste Bobíka? (Vladimír Slavínský)- komedie 

Paklíč (Miroslav Cikán)- komedie 

Počestné paní pardubické (Martin Frič) - komedie 

Skalní plemeno (Ladislav Brom) - drama 

Sobota (Václav Wassermann)- melodrama 

U pěti veverek (Miroslav Cikán) - komedie 

Filmů celkem- 9 

Komedie- 4 

Melodrama - 2 

Drama- 2 

Filmový příběh - 1 

545 



1945 

Prstýnek (Martin Frič) - komedie 

15. 3. 1939-8. 5. 1945 

Filmů celkem- 114 

Komedie- 56 

Melodrama- 25 

Drama- 25 

Ostatní- 8 

546 



Příloha 2: 

Filmy Wien-Filmu 1939-1945 

1939(4) 

Anton der Letzte (E. W. Emo) 

Mutterliebe (G. Ucicky) 

Unsterblicher Walzer (E.W. Emo) 

Frau im Strom (G. Lamprecht) 

1940 (1 O) 

Leinen aus Ireland (H. Helbig) 

Meine Tochter lebt in Wien (E.W. Emo) 

Operette (W. Forst) 

Wiener G'schichten (G. von Bolvary) 

Ein Leben Iang (G. Ucicky) 

Der Postmeister (G. Ucicky) 

Der Iiebe Augustin (E. W. Emo) 

Donauschiffer (Robert A. Stemmle) 

Krambambulid (Kari Kostlin) 

Das jtingste Gericht? (Franz Seitz) 

1941(5) 

Wir bitten zum Tanz (H. Marischka) 

Liebe ist zollfrei (E.W. Emo) 

Heimkehr (G. Ucicky) 

So gafállst du mir! (Hans Thimig) 

Dreimal Hochzeit (G. von Bolvary) 

1942 (6) 

Schicksal (G. Ucicky) 

Wiener Blut (W. Forst) 

Wen die Gotter Iieben (K. Hartl) 
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Bruderlein fein (H. Thimig) 

Die Heimliche Grafin (Géza von Bolvary) 

Sommerliebe (Erich Engel) 

1943 (ll) 

Die kluge Marianne (H. Thimig) 

Frauen sind keine Engel (W. Forst) 

Der weisse Traum (Géza von Cziffra) 

Das Ferienkind (K. Leiter) 

Spate Liebe (G. Ucicky) 

Wien 1910 (E.W. Emo) 

Schwarz a uf Weiss (Emo) 

Reisebekanntschaft (Emo) 

Zwei gllickliche Menschen (Géza von Cziffra, Kari Hartl) 

Am Ende der Welt (G. Ucicky) 1943/1947 

Freunde (E.W. Emo) 194311945 

1944 (1 O) 

Die goldene Fessel (H. Thimig) 

Schrammeln (G. von Bolvary) 

Ein Blick zuruck (G. Ucicky) 

Das Herz muss schweigen (G. Ucicky) 

Der Gebieterische Ruf (G. Ucicky) 

Hundstage (Géza von Cziffra) 

Romantische Brautfahrt (Leopold Hainisch) 

Gllick bei Frauen (Peter Paul Brauer) 

Umwege zu dir (Hans Thimig) 1944/1947 

Wie ein Dieb in der Nacht (Hans Thimig) 194411949 

1945 (4) 

Wiener Madel (W.Forst) 194511949 

Ein Mann gehort ins Haus (Hubert Marischka) 1945/1948 

Ulli und Marei (Leopold Hainisch) 194511948 

Liebe nach Noten (G. von Cziffra) 194511947 
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Příloha 3: 

Dopis zástupců české kinematografie ministerstvu průmyslu, 

obchodu a živností z 23. 5. 1939 

Česká kinematografie a všechny obory s ní související dostávají se 

dnes do těžké a vleklé krise, která se může změniti v katastrofu, 

jestliže se domácí kinematografii nedostane co nejrychlejší a 

nejvydatnější pomoci hmotné se strany naší vlády. Tato krise Je 

zaviněna vývojem politických i hospodářských poměrů a projevuje se 

nedostatkem českých i cizích filmů, který ohrožuje celý obor a ve 

svých dúsledcích poslání filmu vůbec. Dnes je příkazem bytí a 

budoucnosti národa, aby se českému filmu se zřetelem k jeho významu 

národnímu, kulturnímu a výchovnému věnovala péče zcela 

mimořádná. Aby náš film mohl plniti úkoly účinně a pronikavě, musí 

býti jeho výroba hospodářsky po všech stánkách zabezpečena. V tom 

směru bylo dosud se strany státu vykonáno nepatrně málo a je tedy 

dnes tím nezbytněji a naléhavěji třeba, aby vláda zakročila svou 

podporou okamžitě a dostatečně. 

Pozorujíce s největšími obavami tuto situaci, rozhodly se podepsané 

zájmové organizace, které představují dnes jednotně celý český obor 

filmový, obrátiti se na naši vládu s konkrétním požadavkem subvence 

českého filmu, pokud jde o jeho tvorbu a výrobu ve smyslu 

hospodářském i pokud jde o jeho úroveň a rozkvět ve smyslu 

kulturním. Hledisko hospodářské musí býti zdúrazněno stejně jako 

hledisko kulturní, poněvadž jedině na hospodářských předpokladech a 

za jejich účinnosti může býti zabezpečena také kulturní funkce 

českého filmu, který je v současné době obzvláště dúležitá po stránce 

národní svébytnosti. 

Výroba českého filmu Je podstatným zhoršením exploitačních 

možností, které je následkem ztráty odbytišť v odstoupených, popř. 

odloučených územích. Ztrátou těchto odbytišť poklesl výnos českých 

filmú o 24 procent a je vážná obava, že tento pokles se ještě zvětší, 
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poněvadž návštěva kin za dnešních poměrů hospodářských jeví 

tendenci klesající. Proti tomu výrobní náklad prokazatelně stoupá, což 

je opět dáno dnešní hospodářskými cenovými a mzdovými poměry. 

Náklad na český film v té výpravě a hodnotě, jaké se vyráběl v minulé 

sezoně, činí přibližně 800 tisíc K, zatímco můžeme počítat dnes se 

zaručeným příjmem jen 500 tisíc K. Z toho vyplývá, že je nezbytně 

nutné, mají-li se vůbec české filmy vyráběti, přispívati z prostředků 

státních na každý film částkou nejméně 300 tisíc. Nelze totiž očekávati 

ani žádati, aby podnik vyráběl vůbec český film s předem jistou 

ztrátou 300 tisíc K. A tím méně lze nečinně přihlížeti k tomu, aby 

výrobci náklad na film přizpůsobovali dnešním exploitačním 

možnostem, poněvadž z toho by vznikly nedozírné ztráty duchovní a 

národní, nehledíc k hmotným škodám, jež by se projevily při hraní 

těchto filmů. 

Všechno úsilí činitelů filmového oboru i příslušných úřadů musí 

soustavně důsledně a soustavně směřovati k tomu, aby se nezůstávalo 

při dnešní úrovní českého filmu, nýbrž naopak, aby se hodnota 

českého filmu v každém směru pozvedla. Jedině tak si film udrží svůj 

význam a splní tak svůj úkol. K tomu cíli musíme se bráti již od volby 

námětů a přípravy filmu, což dosud nebylo vždy ani možné, poněvadž 

chyběly potřebné prostředky peněžní. Také výpravě a provedení filmu 

musí býti věnována péče daleko větší než dosud, což ovšem nutně 

zvýší výrobní náklady. Nemůžeme se proto u všech filmů spokojiti jen 

s podporou 300 tisíc, kterou dlužno považovati za podporu 

průmyslovou, nýbrž musíme požadovat, aby určitou částkou byla 

podpořena ještě mimořádně, jak dále navrhujeme. 

Dnes český film se dnes dostává do mnohem vážnější soutěže s 

filmem německým, který se ovšem vyrábí za vydatné podpory Říše a 

může proto vyhověti podstatně vyšším požadavkům. Již ta okolnost, že 

německý film bude nyní vyráběn i v českých atelierech, bude míti 

přirozený vliv na výrobní metody a tím i na konkurenci filmu 

českému. Také požadavky našeho obecenstva, které dnes volá po 

českém filmu, stále stoupají a máme-li posíci českého filmu udržeti a 
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ještě upevniti, musíme tyto požadavky plně respektovati. Z důvodů 

hospodářských i propagačních, které nesmíme ani dnes zanedbávati, 

musíme také vyrábět filmy schopné vývozu, jejichž hodnota musí pak 

ale býti nepoměmě vyšší než hodnota filmú určených pouze pro 

potřeby domácí. Český film vyvezený do ciziny, nehledíc k tomu, že 

méně hodnotný film by nebyl do ciziny ani zakoupen, musí býti 

svědectvím umělecké a technické vyspělosti našeho národa i v tomto 

odvětví musí býti českému jménu jenom ke cti. 

Cesta k pozvednutí úrovně českého filmu nevede ovšem jen přes 

finanční podporu státu, nýbrž i přes podnikavost a svědomitost 

výrobce, které musí býti podníceny a udržovány úspěchem mravním a 

hmotným. To nás nutí k tomu, abychom se dožadovali zvláštních 

odměn pro výrobu hodnotných filmů, které by byly odstupňovány 

podle zdařilosti a úspěšnosti filmů. Soustava mimořádných odměn 

bude dle našeho názoru dúležitým činitelem v úsilí o udržení 

hodnotných filmú, nehledíc k tomu, že výroba získá odškodní za 

nezaviněné ztráty, jež múže utrpěti při filmu sice dobrém, ale často z 

nahodilých příčin obchodně nedostatečně úspěšném. 

Ve výrobě českého filmu musíme udržet krok nejenom s výrobou 

zahraniční, nýbrž i s technickým a rovněž uměleckým vývojem, neboť 

jinak by naše výroba zůstávala pozadu, což by mělo v každém ohledu 

následky jenom škodlivé. Pokrok se ovšem dá udržovati jenom za 

oběti hmotných, které však v našich malých poměrech nemúže nésti 

sám podnikatel. Právě jako v jiných odvětvích kulturních zabezpečuje 

stát různými zpúsoby tvorbu hodnot, musí tak spravedlivě činiti i v 

oboru filmovém. To prakticky znamená vychovávati - zvláště když 

nemáme dosud k tomuto účelu žádné učiliště - filmové autory a 

scénáristy, popřípadě získati české spisovatele i pro tvorbu filmovou, 

školiti výkonné umělce, filmové a technické pracovníky, hudební 

skladatele, architekty a vůbec všechny umělecké tvúrčí činitele. Toho 

se docílí jednak přímým podporováním nadaného dorostu a jednak 

činností filmového studia, které nemohlo dosud žádoucí měrou 
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rozvinouti svoji působnost, protože se mu k tomu nedostávalo 

nezbytných prostředkú peněžních. Podpora na tento účel bude 

nepochybně rentabilní, poněvadž jednak odstraní nedostatky českého 

filmu a jednak zaručí jeho uměleckou úrove11 i schopnost soutěže a tím 

také jeho hospodářské výsledky. Český film nesmí býti jen špatným 

kopírováním filmů cizích, nýbrž musí býti svérázným uměleckým 

dílem českým. Toho nedokážeme, když českému filmu nezabezpečíme 

všechny podmínky jeho bytí a rozvoje. 

Při výrobě celovečerních filmů nesmíme ovšem zapomínati na krátké 

filmy kulturní, jejichž význam národně-výchovný zde podtrhujeme. 

Ale nejenom z tohoto důvodu ideového, nýbrž i z dúvodů praktických 

musí vláda výrobu těchto filmů co nejvíce podporovati. Naše 

kinematografy jsou dnes v takové tísni, že nemohou filmy tohoto 

druhu zvlášť platiti, a přece je třeba, aby se tyto filmy hrály podle 

možností pravidelně jako přídavek ke každému filmu celovečernímu. 

Z toho vyplývá, že je třeba hraditi z prostředků státních celý náklad na 

výrobu krátkých kulturních filmů, které odhadujeme průměrnou 

částkou 50 tisíc K za jeden. Za hranice by se tyto filmy mohli dodávati 

zdarma, aby tak vůbec měly příležitost plniti své poslání propagační. 

Českých krátkých kulturních filmů bude třeba ve zvýšené míře i proto, 

že bude podstatně omezen dovoz takových krátkých filmů z ciziny. 

Opírajíce se o všechny důvody uvedené a uvědomujíce si svou 

spoluzodpovědnost za budoucnost českého filmu ve chvíli svrchovaně 

vážné žádají podepsané zájmové organisace vládu našeho státu stejně 

snažně jak naléhavě, aby povolila ku podpoře výroby českého filmu 

okamžitou podporu do konce kalendářního roku 1939 devatenáct 

miliónů K, kterážto částka - za předpokladu nezměněných poměrů 

hospodářských a měnových - se skládá z těchto položek: 

prúmyslová podpora na 27 celovečerních filmů po 300 tis 

K .............. 8,10 mil K 

další podpora pro 9 filmů z celkového počtu po 200 tis K ......... 1 ,80 mil 

K 
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další podpora pro 9 filml! z celkového počtu po 500 tis K ........ .4,40 

mil K 

zvláštní odměna : pro 5 filml! po 50 tis ...... 0,25 mil K 

5 filml! po I 00 .... 0.50 mil K 

5 filml! po 150 ... O. 75 mil K 

5 ťilmú po 200 ..... 1.00 mil K 

podpora na 25 krátkých filml! kulturních po 50 ... 1.25 mil K 

honoráře pro filmové scenaristy ...... 0.30 mil K 

podpora pro Filmové studio a kontrolu výroby ... 0.25 mil K 

podpora pro školení filmových pracovníkú ....... 0.25 mil K 

podpora na umožňující vývoz českých filml! 0.05 mil K 

celkem I 9, 00 mil K 

Předkládajíce dnešní české vládě tuto prosbu, jsme přesvědčeni, že 

nalezneme u ní plné pochopení pro všechny uvedené požadavky, které 

jsou diktovány skutečným zájmem národním, pro jehož kulturu a 

výchovu má dnes film hodnotu nedocenitelnou. Všechny veliké 

národy, které se domohli politických úspěchú, věnovaly a věnují filmu 

péči zcela mimořádnou a jestliže jsme se neřídili jejich příkladem, 

neseme dnes všechny neblahé dúsledky toho. Ještě je čas toho 

napravit, ale čas nejvyšší. Každý odklad řešení otázky podpory 

českého filmu znamená další škody, snad již nenapravitelné. Film jako 

prostředek k zabezpečení života a budoucnosti národa a jeho kulturní 

svébytnosti nesmí býti podceňován a musí býti naopak státními úřady 

plně podpořen. V tuto podporu dnes věříme a jménem celého oboru i 

národa za ni již napřed upřímně a srdečně děkujeme. 

Miloš Havel - předseda Svazu filmové výroby 

V. Binovec- předseda Filmové unie 
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Fr. Ivan Kubišta -předseda Svazu filmového průmyslu a obchodu čs. 

los. Hlinomaz- předseda Sdružení filmového dovozu a obchodu 

Jos. Horčička - předseda Ústředního sboru kinematografů v zemi 

České a Moravskoslezské 

(SÚA, fond 48-68, k. 50, fasc. 7. Ústřední sbor kinematografie (krise). 

Dopis ministerstvu průmyslu obchodu a živností z 23.5. 1939. 6 

stran.) 
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Příloha 4: 

Koncepce filmové politiky v protektorátu vypracovaná 

Hermannem Glessgenem v roce 1939 

Filmpolitik in Bohmen und Mahren 

I. Grundsiitzliches 

Der tschechische Film ist eine Ausdruckform der tschechischen Kultur 

und wird als solcher unter Ausnutzung aller in der Kulturautonomie 

gewiihrleisteten Freiheiten von den Tschechen besonders gepflegt. Als 

Politikum ist der tschechische Film ftir uns von so emminenter 

Bedeutung, dass wir in diesem Arbeitssektor liber eine polizeiliche 

Zensur und Beobachtung hinaus zur Steuerung des Gesamten 

Komplexes kommen mussten. Vom klinstlerischen her gesagt zeigt der 

tschechische Film beachtliche Qualitaten und 

Entwicklungsmoglichkeiten. Die Rekordjahresproduktion von 50 

Filmen stellt ein absolutes Kuriosum dar, da knapp 1200 Kinos zum 

Abspielen der Produktion zur Verfligung stehen. Die 

Produktionsqualitat ist nur moglich einerseits durch die enorme 

Billigkeit des tschechischen Filmes ( etwa 20% von gleichgrossen 

deutschen Filmen) und anderseits durch die hohen Staatssubventionen, 

die dem Film 1m Protektorat zuteil werden. Bei dem 

Gesamtjahresbedarf von 180 Filmen ist es unzweckmiissig, durch 

V crwaltungsmassnahmen die Hochstzahl der Filmproduktion im 

Protektorat erzuschriinken. Die Einschriinkung erlibrigt sich auch 

dadurch , dass mit einem Fallen der Zollgrenze eine Verteuerung der 

Filmherstellung um etwa das dreifache eintreten wird, sodass 1m 

librigen auch noch brdingt durch die Rohstoffknappheit die 

Jahresproduktion 1940 etwa 30 heimische Filme herstellen dlirfte. 

Die Einflussnahme auf den tschechischen Film verlangt zahlreiche 

Massnahmen . Grundsatzlich konnen wir aufziihlen: 

1) Negative Massnahmen: 

Der tschechische Film wird eingedammt durch: 

555 



a) Erschrankung der Produktion (uber den Besitz der 

Produktionsstatten und Produktionsíirmen siehe spater) 

b) Kontrollieren des Verleihs (uber den Besitz und die Steuerung von 

Verleihfirmen, Koppelung von deutschen Filmen mit tschechischen 

Filmen als Lockvorspann) 

c) Ausschalten von Filmen uber 3 Jahre Laufzeit, 

d) Kontingentierung der Einfuhr auslandischer Filme (uber 

Devisensperre) 

e) Einflussnahme auf die Lichtspieltheater (Ůbernahme von Kinos in 

deutschen Hande, steuerung des Lizenswesens, zu den einzelnen 

Punkten wird noch spater Stellung genommen) 

2) Positive Massnahmen: Einflussnahme auf die bestehende 

tschechische Produktion thematisch und technisch und damit Einsatz 

ftir die zu verfolgende politik in Bohmen und Mahren. (Dieser Einsatz 

kann nur Uber den Weg der mitbestimmenden Partnerschaft erfolgen) 

Die wichtigsten Aufgabe ist die Auswertung des tschechischen Filmes 

im Export, wobei der tschechische Film als deutsches Plus 

auszuwerten ist durch die steuerung des Exportes (auch diese 

Moglichkeit nur abseits behordlicher Massnahmen). 

II. Der Weg 

Um alle vorhin gennanten Aufgabenbereiche zu beherrschen, werden 

folgendc Stiitzpunkt geschaffen: 

I) Filmwirtschaftliches 

a) Die produktionsstatten (Ateliers und Kopieranstalten) werden in 

deutsche Hande mit 51% liberftihrt. Damit kann der zur Verfugung 

stehende Raum ftir die tschechische Produktion absolut bestimmt 

werden. Filme, die thematisch uns nicht zusagen, konnen vom 

Atelierinhaber abgelehnt werden und was besonderes wichtig ist, die 
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deutsche Produktion kann als solche 12 deutsche Filme hier in Prag 

herstellen, was einen Millionengewinn fi.ir das Reich ergibt. 

b) Anteiligen Erwerb einer Produktions- und Verleihfirma. Dadurch 

fliessen die vom tschechischen Statt in diese tschechische Firma mit 

49% deutschen Anteil fi.ir den tschechischen Film aufgewandten Mittel 

in deutsche Hande und bilden das beste Abstutzpolster fi.ir alle 

politischen Massnahmen. Gleichzeitig wird dem deutschen Verleih ein 

Sti.itzungspunkt verliehen. 

c) Zusammenschluss der grossten Schli.isselkinos zu emer 

Kinogesellschaft mit 50% deutschem Anteil und damit Beherschung 

des Theatermarktes durch den Besitz der Urauffi.ihrungstheater. 

Die ev. Boykotmassnahmen der Tschechen gegen diese Theater 

werden dadurch gegendstandslos, dass eine gemischte Gesellschaft 

unter deutscher Fi.ihrung eben auch tschechische Interessen vertritt. 

d) Schaffung einer Exportfirma mit Monopolauftrag, sodass die 

Ausfuhr unerwi.inschter Filme einfach vom Monopolinhaber abgelehnt 

wird und ein Behordensverbot Liberfllissig ist. 

2) Filmpersonal: 

Die Filmschaffenden werden hier zusammengeschlossen ahnlich wie 

im Reich in der Filmkammer. Ausserdem existiert eme Reihe von 

Filmfachverbanden. Diese Institutionen mlissen zur absoluten 

Oberwachung entweder in der Spitze oder in der Stellvertretung 

einheitlich deutscher Besitz sein, um alles in der Hand zu haben. Bis 

zur Relegung der Filmkammerfragen ist der Industrielenverband 

Sektion 21 deutsch zu besetzen und dann in die Filmkammer 

Liberzuflihren. Die Besetzung dieses Filmwirtschaftsverbandes ist nicht 

eine Angelegenheit der Wirtschaft, sondern Absolut politisch im 

Aufgabengebiet der Gruppe kulturpolitik gelegen, weil die Wirtschaft 

filmpolitische Plane nicht kennen kann. 

3) Konstruktionsprinzi pen 
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Die llnter II allfgeziihlten Institlltionen sind nach folgendem 

Konstruktionsprinzip allfgeballt. 

Ein einziger Delltscher sitzt abwechselnd je nach Anteil als 

V orsitzender oder Stellvertreter in allen Gesellschaften. Ein einziger 

Tscheche sitzt korrespondierend entweder als Stellvertreter oder als 

Vorsitzender in gleichen Gesellschaften. Diese absolllte persohnliche 

Koppelllng ist ein einziger Garant ftir die Durchftihrung aller 

massnahmen llnd ftir die Absolllte Úbereinstimmllng mit den nicht 

bekannt Zll gebenden Zielen. 

Alle Institlltionen bilden eine Einheit llnd konnen nicht allseinander 

gerissen werden, wenn die gesamte organische Filmpolitik nicht 

allseinanderfallen soli. 

III. Úbersicht 

Die Zllsamensetzllng der Institlltionen ist wie folgt gedacht: 

I) Ateliergesellschaft (AB, Host, etc.) 

51% delltsch 

49% tschechisch 

Verwaltllngvorsitzender - delltsch 

Stellvertreter- tschechisch (Dr. Martin) 

I Vertreter des Reichstrellhiinders 

1 Geschiiftsftihrender Direktor 

1 tsschechischer Teilhaber 

2 vom Amt des Reichsprotektors Zll benennde Mitglieder, dazll ein 

iihnlich Zllsammengesetzer Allfsichtsrat als Revisionsbehorde 

2) Prodllktionsfirma Slavia-Elekta 

1 V erwal tllngsratvorsi tzender ( tschechisch - Dr. Martin) 
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I Stellvertreter (der Vorzitzende von Punkt 1) 

I zu benennder Deutscher 

2 Tschechen 

Die Firma besteht aus 49% deutschem, 5 I% tschechischem 

Aktienkapital. Die 51% tschechisches Aktienkapital sind durch einen 

Syndikatsvertrag an deutschcs Entscheid gebunden, sowie der 

tschechische V orsitzende dem deutschen unter 1) unterstellt i st. 

3 )Kinogesellschaft: 

Verteilung deutsch- tschechisch 50:50 

Deutscher V orsitz und deutsche Direktion. Tschechen durch 

Syndikatsvertrag an Deutsche gebunden. Zusammensetzung in der 

Spitze wie alle anderen Firmen. 

4) Monopol. Exportfirma (in Planung) 

(SÚA, 109-I2-112) 

559 



Příloha 5: 

Čeští režiséři podle premiér svých českých filmů od 15.3.1939 do 8.5.1945 

Režisér 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 celkem 

Binovec, Václav 1 " o 1 o o o 5 -' 

Borský, Vladimír o 1 1 o o o o 2 

Brom, Ladislav 3* 1 o o o 1 o 5 

Burian, E.F. 1 o o o o o o 1 

Cikán, Miroslav 5 3 " 1 o 2 o 14 -' 

Čáp, František 1* 2 3 o 2 1 o 9 

Frič, Martin 5 4 4 1 2 1 1 18 

Hašler, Gina 1 2 1 1 o o o 5 

Holman, J.A. o 1 2 1 1 o o 5 

Hrušínský, Rudolf o o o o o 1 o 1 

Kmínek, Oldřich 1 o o o o o o 1 

Krňavský, Miroslav o 1 1 o 1 o o " -' 

Krška, Václav 1 * o o o o 1* o 2 

Kubásek, Václav 3 o o o o o o 3 

Nový, Oldřich o o o o 1* o o 1 

Slavíček, Jiří 1 1 1 o o 1* o 4 

Slavínský, Vladimír " 4 2 3 o 1 o 13 -' 

Sviták, Jan 2 1 1 o o o o 4 

Slégl, Ceněk 4* 1 o o o o o 5 

Spelina, Karel 2 2 1 o o o o 5 

Vávra, Otakar " 3 1 2 1 o o 10 -' 

Wasserman, Václav o o o o o 1 o 1 

Zelenka, Antonín o o o o 1* o o 1 

Premiér celkem 35 30 21 10 8 9 1 114 
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* filmy ve společné režii - 1939: František Čáp-Jiří Krška: Ohnivé léto 

Ladislav Brom-Čeněk Šlégl: Ulice zpívá 

1943: Oldřich Nový-Antonín Zelenka: Čtrnáctý u stolu 

1944: Jiří Krška-Jiří Slavíček: Kluci na řece 

prameny: Bartošková-Frída-Kolár: Zvukový film 1930-1945 I, Praha 1965. Český hraný film ll, Praha 1998 
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Příloha 6: 

Čeští režiséři podle svých českých filmů vyrobených od 1. 1. 1939 do 8. 5. 1945 

Režisér 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 celkem 

Binovec, Václav 2 
,.., o I o o o 5 .) 

Borský, Vladimír o I I o o o o 2 

Brom, Ladislav 3* 1 o o o 1 o 5 

Burian, E.F. I o o o o o o 1 

Cikán, Miroslav 6 4 2 I o 2 o 14 

Cáp, František 1 * 2 3 o 2 I o 9 

Frič, Martin 5 4 4 I 2 2 18 

Hašler, Gina I 3 o I o o o 5 

Holman, J.A. o 1 2 I I o o 5 

Hrušínský, Rudolf o o o o o I o I 

Kmínek, Oldřich 1 o o o o o o I 

Krňavský, Miroslav o 1 1 o 1 o o 3 

Krška, Václav 1* o o o o I* o 2 

Kubásek, Václav 3 o o o o o o 3 

Nový, Oldřich o o o o 1* o o 1 

Slavíček, Jiří 1 1 I o o I* o 4 

Slavínský, Vladimír 
,.., 

4 2 3 o I o 13 .) 

Sviták, Jan 2 I I o o o o 4 

Slégl, Ceněk 4* I o o o o o 5 

Spelina, Karel 2 2 I o o o o 5 

Vávra, Otakar 3 3 I 2 1 o o 10 

Wasserman, Václav o o o o o I o 1 

Zelenka, Antonín o o o o I* o o I 

Lamač, Karel 1 o o o o o o I 

Pištěk, Theodor 1 o o o o o o I 

celkem 39 32 19 ll 7+ 10 o 119 
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* filmy ve společné režii- 1939: František Čáp-Jiří Krška: Ohnivé léto 

Ladislav Brom-Čeněk Šlégl: Ulice zpívá 

1943: Oldřich Nový-Antonín Zelenka: Čtrnáctý u stolu 

1944: Jiří Krška-Jiří Slavíček: Kluci na řece 

+ v tomto roce vyrobil ještě Jiří Lehovec reklamní film Zachráněné štěstí, který vzhledem k jeho 

specifickému charakteru do statistik nezapočítávám 

prameny: Bartošková-Frída-Kolár: Zvukový film 1930-1945 I, Praha 1965. Český hraný film ll, Praha 1998 
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Příloha 7: 

Počet filmových rolí vybraných herců ve filmech premiérovaných v době protektorátu 

Herec/herečka 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 celkem 

Baarová, Lída 2 4 2 o o o o 8 

Beneš, Svatopluk 2 5 3 2 o 3 o 15 

Boháč, Ladislav 7 4 2 I I I o 16 

Burian, Vlasta 1 2 2 2 o o o 7 

Brzková, Terezie 1 2 1 o 3 4 o ll 

Cemý, František 8 10 2 2 o o o 22 

Cemý, Karel 10 7 2 1 1 o o 21 

Ferbasová, Věra 4 2 I I o o o 8 

Gollová, Nataša 6 4 3 2 2 o o 17 

Kabátová, Zita 8 5 4 2 o I o 20 

Korbelář, Otomar 3 2 3 o 2 2 I 13 

Letenská, Anna 3 7 3 5 o o o 18 

Mandlová, Adina 4 4 4 3 2 1 o 18 

Marvan, Jaroslav 16 ll 8 5 4 4 I 49 

Nový, Oldřich 4 3 2 1 o 2 o 12 

Plachta, Jindřich 4 4 5 4 2 5 1 25 

Schránil, Raoul 6 6 4 I I I o 19 

Slégl, Ceněk 6 3 4 o o o o 13 

Stěpánek, Zdeněk 3 I 2 o 1 1 o 5 

Stěpničková, Jiřina 3 2 2 o 3 2 o 12 

V ev erka, Bedřich 6 6 o o 1 1 o 14 

Vítová, Hana 6 4 2 2 1 1 o 16 

Tučně jsou vytištěni ti herci, kteří byli obsazováni vždy nebo většinou do hlavních rolí. 
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Ostatní nejzaměstnanější tvůrčí filmoví pracovníci*: 

Kameramani : Ferdinand Pečenka (36), Václav Hanuš (18), Jaroslav Tuzar (18), Jan Roth (15), 

Josef Střecha (13), Karel Degl (9), Julius Vegricht (8) 

Scénáristé: Karel Steklý (19), Václav Wasserman (13 ), Vladimír Slavínský (ll), Otakar Vávra 

(10)**, JosefNeuberg (10) 

Architekti: Jan Zázvorka (44), Bohumil Heš (23), Alois Mecera (21), Ferdinand Fiala (17), Karel 

Petr Adam (9), Štěpán Kopecký (7) 

Skladatelé: Josef Stelibský (21 ), Jiří Srnka (19), Josef Dobeš (17), Jiří Fiala (9), Miloš Smatek (9), 

Roman Blahník (7), Eman Fiala (7), Julius Kalaš (6) 

* V závorce je uveden počet filmů, na kterých kameraman, scénárista, architekt či skladatel 

v období od března 1939 do dubnal945 spolupracoval. 

**Většina ostatních režisérů je uváděnajako spoluscénárista. 

prameny: Bartošková-Frída-Kolár: Zvukový film I 930- I 945 I, Praha I 965. Český hraný film II, Praha 1998 
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Příloha 8: 

Výplatní listina filmových pracovníků (v markách) 

režiséři - paušálně 

Binovec, Krňavský, Sviták, Brom, G.Hašler, Jiří Slavíček, Špelina -

6000 RM 

Borský, Kmínek, Kubásek, Šlégl, Wassermann- 5 000 RM 

Krška, Pražský, Jan Svoboda- 4 000 RM 

Cikán, Čáp, Frič, Holman, Slavínský, Vávra- 14 000 RM 

herci - denně, Reichsdeutsche 

100 RM - Josef Hagen, Bruno Klein, Th. Lumiere, Rolf Neubauer, 

Hans Petsch, Ludwig Sabel, Kari Schmajkal, 125 RM - Erich Meissel 

150 RM - Kurt Daehm, Alex Fischer-Marich, Gerhard Mitelhaus 

200 RM -Albert Johannes 

herci- denně, Protektoratsangehorige, 30- 500 RM za den 

150 RM- Beneš, K. Černý, R. Deyl, Fr. Filipovský, Ferenc Futurista, 

Josef Gruss, Vladimír Leraus, Miloš Nedbal, Gustav Nezval, Vojta 

Novák, Jiří plachý, Zvonimír Rogoz, Jiří Steimar, Václav Trégl, Fr. 

Vnouček, Josef Vošahlík, Václav Vydra, jun. 

170 RM- Bedřich Vrbský 

200 RM- Ladislav Boháč, Rudolf Bohru-Hrušínský, sen., Jiří Dohnal, 

Karel Dostal, Karel Hradilák, Pavel Ludikar, Ladislav Pešek, Jaroslav 

Průcha, Raoul Schránil, L.H.Struna, Ludvík Veverka, Petr Vít -

Vejražka, Jaroslav Vojta 

250 RM - Jára Kohout, Vladimír Majer, Jaroslav Marvan, Bedřich 

Veverka 

300 RM- Václav Vydra, sen. 
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350 RM- Karel Hoger, František Smolík 

400 RM- Eduard Kohout, Jan Pivec, Saša Rašilov, Zd. Štěpánek 

450 RM - Jindřich Plachta 

Korbelář- 8000 RM paušál plus 500 denně 

Nový- I O 000 RM paušál plus 500 denně 

Burian - 20 000 RM paušál plus ? 

herečky - Reichsdeutsche 

Marga Klas- 8000 RM plus 500, ostatní 75 RM 

Edith Wiese - I 50 RM 

I 00 RM - Elisabeth Egg, Dita Kunze Roessler, Elisabeth Treml 

herečky- Protektortsangehorige, denně mez 30-400 RM 

I 50 RM - Marie Burešová, Helena Bušová, Tereza Brzková, Leopolda 

Dostálová, Jana Ebertová, Věra Ferbasová, Marta Fričová, Helena 

Friedlová, Elena Hájková, Marie Ježková, Betty Kyslíková, Lenka 

Podhajská, Jarmila Švabíková, Jiřina Steimarová, Meda Valentová 

175 RM- Jarmila Smejkalová 

200 RM - Zdenka Baldová-Hilarová, Marie Brožová, Vlasta 

Fabiánová, Lída Chválová, Sylva Langová, Anna Letenská, Ella 

Nollová, Míla Pačová, Eva Prchlíková, Slávka Procházková, Marie 

Ptáková, Marie Rosůlková, Jiřina Sedláčková, Milada Smolíková, Eva 

Svobodová, Annie Steimarová 

250 RM - Jana Bomanová, Míla Spaizerová, Zdena Sulanová, Světla 

Svozilová, Jiřina Šejbalová 

300 RM- Zorkajanů, Antonie Nedošínská, Růžena Šlemrová 

350 RM- Zita Kabátová, Růžena Nasková 

400 RM- Jiřina Štěpničková 

600 RM - 1 armila Kšírová 
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Hana Vítová- 7000 RM plus 300 

Marie Glaserová- 7000 RM plus 350 

Nataša Gollová- 7500 RM plus 400 

Vlasta Matulová - 1 O 000 RM plus 400 a Adina Mandlová totéž 

Lída Baarová - 25 000 RM plus ? 

vedoucí produkce - Václav Dražil - 700 RM, Oldřich Papež - ll 00 

RM, Vladimír Kabelík- 1200 RM, Jan Sinnreich- 1650 RM týdně 

asistenti produkce - 100-200 týdně 

kameramani - týdně + denně 

Jaroslav Blažek- 550 RM + ll O 

Karel Degl - 450 RM + 100 

Václav Hanuš - 400 RM + 1 00 

Ferdinand Pečenka- 600 RM + 120 

Jan Roth- 600 RM + 120 

Jan Stallich- 850 RM + 150 

Josef Střecha- 550 RM + ll O 

Jaroslav Tuzar- 400 RM + 100 

druhý kameraman 300 RM týdně 

asistent režie- týdně 150 RM- vladimír Borský, Gina Hašler, Václav 

kubásek, Jiří Slavíček 

II. as. režie- týdně 120 RM- Fr. Milič, Jos. Zelenka 

pomocní asistenti- týdně 55-80 RM 

vedoucí dialogů - paušálně - Albert Johannes - 800 RM měsíčně, 

paušál 600 RM: Josef Grmela, Miroslav Haller, 500 RM - František 

Neumann, Karel Projza, 800 RM - František Kožík, Milan Maralík, 

1000 RM- Jan Wenig 
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asistenti kamery 15-25 RM denně 

architekti - týdně 400-450 - K.P. Adam, Bohumil Hesch, Alois 

Mecera, Wilhelm von Rittershain, Jan Zázvorka, ostatní 150-350 RM 

střihači - I 00-200 RM týdně - Jan kohout, Antonín Zelenka 

kostýmní výtvarníci - paušál 1 000-1200 RM 

(NF A, fond Pragfilm, nezpracováno) 
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Příloha 9: 

Výpověď Václava Binovce z 3. února 1949 

V roce 1926 když Gajda měl vlastní stranu a já pod vlivem četby 

Medkových a Koptových románů jsem v Gajdovi viděl hrdinu a proto 

jsem se přihlásil do jeho strany. Asi po roce byly úmysly Gajdy 

odhaleny jeho soudním procesem a byla vydána podrobná brožura od 

mjr. Kratochvíla, která Gajdu osvětlila. Na základě těchto zpráv jsem 

se rozhodl vystoupiti z NOF. Odhlášku jsem odeslal písemně dne 

11.1 O .1928 na což mám od poštovního úřadu doklad. Po vystoupení 

z NOF jsem zůstal bez členství v politické straně. 

V roce 1932 jsem byl postaven do čela odborové organizace filmových 

zaměstnanců. V této organizaci v boji za sociální požadavky bylo 

členům výboru doporučeno, aby každý vstoupil do některé politické 

strany, abychom při prosazování kolektivních smluv měli podporu 

politických stran. Já jsem vstoupil do strany Národně socialistické. 

V této politické organisaci jsem zůstal do jejího rozpuštění. 

Několik dnů nebo týdnů před okupací byl utvořen Národní tábor 

fašistický a jeden z členů této organisace Bohumil Smola ... mě dal 

několik přihlášek do této nové organizace, já jsem před ním za sebe 

přihlášku vyplnil, avšak jsem ji neodevzdal. Smola byl mezi filmaři 

znám jako fašista, chtěl , abych přihlášku jeho jménem rozdal mezi své 

známé. 

Dne 16/3 1939 jsem šel po Václavském náměstí, byl jsem zastaven dr. 

Ing. Zástěrou, který mne vyzval, abych s ním odjel na Barrandov a 

uklidnil zmatek mezi filmovými pracovníky. Já jsem s návrhem 

souhlasil a společně jsme sedli do připraveného auta, patřícímu zeti 

Z režiséru Bromovi. Auto řídil Brom a cestou mně Zástěra líčil 

poměry na Barrandově a chtěl, abych i já po jeho projevu pronesl 
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několik uklidňujících vět k filmovým pracovníkům. Na Barrandově 

jsem mluvil po projevu Zástěry a po mně měl projev dr. Brom . 

. . . Po skončených projevech jsme ihned odjeli zpět do Prahy. Téhož 

dne jsem dostal od Zástěry list s hlavičkou Česká národní rada, který 

byl adresován A-B film Barrandov. Listu bylo uvedeno, aby A-B 

propustil ze svých služeb cizí státní příslušníky a neárijce. Při 

předávání mě současně žádal , abych tento dopis odevzdal správní radě 

na Barrandově, neboť on má prý jinou důležitou práci. Zástěra měl na 

rukávě bílou pásku s vyšitým českým lvem a tato páska podle jeho 

tvrzení ho opravňovala jednati za ČNR. Podle dispozic Zástěry jsem 

obsah dopisu ve správní radě Barrandova přečetl a o vykonání mého 

úkolu jsem Zástěrovi podal telefonickou zprávu, ten mi odpověděl, 

abych jemu dopis vrátil, což jsem ve skutečnosti učinil. 

V příštích dnech na to jsem dostával od známých vyplněné a 

podepsané přihlášky do NTF. Podepsané přihlášky jsem uložil do 

svého pracovního stolu v organizaci filmových pracovníků ve 

Filmovém ústředí. Asi za půl roku, tj. koncem roku 1939 jsem při 

příchodu do kanceláře zjistil, že můj stůl byl někým nepovolaným 

otevřen a že část přihlášek do NTF ... byla odcizena. Případ tento mne 

rozčílil, ale byl jsem uklidněn dr. Jaurisem, který mi slíbil, že 

záležitost vyšetří. Zbývajících několik přihlášek jsem si odvezl domů a 

pokud vím, bylo ze stolu odcizeno asi 10-12 přihlášek. Zbylo 7. 

Všichni mně dali přihlášky dobrovolně, bez sebemenšího nátlaku. 

Byli to Ant. Kubový - filmový asistent, člen NOF, pracovník 

v německém filmu, Václav Dražil- šéf filmové produkce, člen NOF, 

Fr. Urbánek - as. film. produkce, Karel Donát, Jos. Zezulka, Jindřich 

Fiala, Karel Šilhánek - asistenti režie. Všechny s datem 15/3. Žádnou 

z přihlášek do NTF jsem však do NTF neodevzdal, protože jsem to již 

tenkráte považoval za neprospěšné. 

Na počátku okupace byla utvořena Národní kulturní rada, předsedou 

byl prof. Dr. Hýsek a pod jeho kompetenci spadaly všechny složky 

kultury. Hýskovi podléhali předsedové jednotlivých sekcí (hudba, 

divadlo, rozhlas, písemnictví, film), za film byl předsedou sekce dr. 
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Zástěra. Zástěra měl placeného tajemníka Bohumila Smolu .. Zástěra 

byl osoba, která rozhodovala a schvalovala nebo korigovala náměty a 

scénáře českých filmů, které byly v programu k natáčení. 

O Zástěrovi jest mně známo, že v době první republiky byl předákem 

v Gajdově straně a na základě těchto známostí byl pravděpodobně 

dosazen na předsednické místo filmové sekce kulturní rady. Asi v roce 

1941 byl Zástěra zatčen gestapem a byl odvezen do koncentračního 

tábora, kde zemřel. Po jeho zatčení se ve veřejnosti mluvilo o tom, že 

nejdříve Zástěra udal Broma, který byl před Zástěrou vězněn asi 2 

nebo 3 měsíce, a potom prý Brom udal Zástěru. Brom měl za 

manželku nevlastní dceru Zástěry. Byl spolumajitelem Reiter Filmu. 

Nyní vlastní obchod, který se zabývá vývozem a dovozem zboží. 

V době okupace byl Brom kulturním referentem film odboru na 

magistrátu hl. města Prahy. 

Bohumila Smolu jsem znal jako příslušníka NOF a za doby okupace se 

stal tajemníkem filmové sekce kulturní nár. rady. Koncem roku 40 

jsem byl v kavárně Rokoko a tam jsem se setkal se Smolou, který tam 

již seděl ve společnosti mně neznámého muže, který špatně mluvil 

česky. Smola ... mi jej představil jako dr. Koniga, jako hospodářského 

a revisního poradce .... Vyptával se na poměry ve filmu a chtěl máslo 

za slivovici. Konig ani já jsme při našich rozhovorech o politických 

věcech nemluvili, nýbrž Konig jevil zájem o film, jeho výrobu, 

výrobní náklady a jeho výnosnost. 

Koncem roku 1942 jsem se setkal s Bohumilem Smolou. Ten s velkou 

hrdostí mi sděloval, že on, jeho žena a dcera dostali něm státní 

příslušnost, že on nyní bude míti krásný příjem, že již jest tajemníkem 

filmového ústředí (ten úřad byl vrcholnou institucí filmu). Tímto 

úředníkem probíhaly všechny záležitosti týkající se filmu a biografu. 

Na tomto místě měl Smola přesný a podrobný přehled o všem, co se 

ve filmovém životě děje. S německou státní příslušností si dělal 

Smola naději, že jeho manželka bude pod jménem Zet Molas režírovat 

německé filmy, když v českém filmu o ně marně usilovala. 

Hlavou filmového ústředí byl němec Zankl, o kterém se mluvilo, že 

jest spolužákem Frankovým. Tento nejvyšší pán úřadoval v budově 
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protektora a do ústředí jen docházel. Zankl s konečnou platností 

rozhodoval o všech důležitých věcech pro film, vyprávělo se o něm, že 

se nechá uplácet a podléhá alkoholu. 

Filmové ústředí vytvořilo se ihned po příchodu okupantů, bylo 

umístěno v paláci u Nováků ve Vodičkově ul. Asi v polovině roku 

1941 bylo toto ústředí němci reorganizováno a rozšířeno, důsledkem 

toho potřebovalo ústředí více kanceláří a proto bylo přestěhováno do 

Klimentské ulice, kde obsadilo celý dům. V tomto ústředí jsem byl 

předsedou sekce filmových zaměstnanců. Tuto funkci jsem vykonával 

do února 1941, po mém odchodu tajemník Josef Jauris, který při 

příchodu něm mně také odevzdal vyplněnou přihlášku do NTF. O 

tomto tajemníkovi se mluvilo, že příliš vycházel vstříc německým 

státním příslušníkům. Ústředí bylo stále kontrolováno německými 

úředníky a jako první byl tam dosazen hejtman Kegel z Vídně a měl za 

úkol nákup a půjčování filmů jakož i provoz biografů kontrolovati. O 

Kegelovi vím jen tolik, že si všímal každé maličkosti v ústředí a o 

svých poznatcích dával hlášení nějakému Dlesgenovi, který byl 

předchůdcem Zankla. 

Začátkem roku 1941 byl Kegel odkomandován na vojnu a na jeho 

místo jmenován Zankel, který potom zastával funkci Dlesgena. Za 

úřadování Zankla byly dosazeni dozorčí něm úředníci, od kterých 

vyžadoval pravidelné zprávy. Na oddělení filmových zaměstnanců byl 

kontrolním orgánem Němec Blixenstein, který o sobě prohlašoval, že 

jest pověřen dohledem nad filmovými zaměstnanci a nad árijskými 

průkazy. Na jeho příkaz měl každý ve filmu pracující předložiti 

árijské doklady, prohlášení, že nebyl legionářem a po přezkoušení 

těchto dokladů jejich členství ve filmu. Blixenstein byl ve službě velmi 

ostrý, nesmlouvavý a každým pohybem dával znáti německou 

nadvládu. Do jeho kanceláře chodívali často český režisér Svat. 

Inemann z Prahy, který nosil na klopě kabátu malý odznak v jehož 

středu byl hákový kříž. Inemann měl pověst, že dodává zprávy o 

poměrech ve filmu a že udává osoby, které nejsou nakloněny 

německému zřízení. Tomuto názoru plně věřím , neboť i já jsem byl 

jednou volán do kanceláře Blixensteina, kde mi bylo vytýkáno moje 
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smýšlení proti Němcům, dále mně předložili fotografii, na které jsem 

byl vyobrazen spolu s s prez. Masarykem, byl mi vytýkán můj výrok, 

který jsem vyslovil ve společnosti Inemanna, že s Němci zatím 

musíme ve filmu spolupracovat, než budou vyhnáni. Inemann donášel. 

K Btixensteinovi chodil Vojtěch Musil (statista, cvičení psů) - získal 

za okupace jmění. K Btixensteinovi chodil architekt Ludvík Guba, 

majitel výrobny kulturních a krátkých filmů, o kterém jsem se za 

okupace dozvěděl, že je německým státním příslušníkem. Tento Guba 

nosil lovecký odznak, který ve svém středu měl minimální hákový 

kříž, byl vedoucím sekce výrobců kulturních a krátkých filmů ve FÚ. 

Z jeho rozhovoru s Lehnerem, který byl také výrobcem krátkých filmů 

, je mi známo, že na Gubu si stěžoval, že utlačuje české výrobce 

krátkých filmů .... 

O Btixensteinovi mohu s určitostí prohlásit, že byl SD, neboť již v roce 

1939 jsem jej viděl v uniformě SS poručíka a na rukávě měl černý 

látkový kroužek s vyšitým SD. Na můj dotaz mně vysvětloval, že tj. 

označení zvláštní služby v jednotlivých obvodech a on že jest přidělen 

k filmu. V roce 1941 byl povolán na frontu. Po jeho odchodu jsem do 

ústředí nedocházel. 

Zeti - samostatně natáčí propagační filmy, které měl českým lidem 

objasniti prospěch z toho, že za naše zájmy bojují Němci a bojiště je 

daleko od Protektorátu. K zhotovení filmu bylo potřeba značné 

množství kapitálu a ten mu byl poskytnut zřejmě z německé strany, 

neboť film měl ukazovat výhody okupace. Při tomto natáčení pomáhal 

Zetlovi německy smýšlející Šindelář, který měl styky s gestapem .... 

Dvořáček Zetla kryl firmou A visfilm .... V roce 1941 přišel do obce 

Ládví komisař gestapa Dress ve společnosti Šindeláře a tehdá došlo 

k zatčení Karla Hašlera. Komisaře Dresse jsem znal z FÚ a bylo 

všeobecně známo, že na gestapu je mu přidělen referát divadlo, film a 

rozhlas. 

Po zatčení Hašlera jsem byl po několika dnech jsem byl předvolán do 

kanceláře gestapa, kde jsem byl vyslýchán Dressem a tlumočníka měl 

dělat Šindelář ... Dress se vyptával, co vím o písničkách, které měl 
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zpívat Hašler a které měly mít protiněmecký obsah. Já jsem vypovídal 

vyhýbavě a bránil jsem se tím, že jsem každý večer chodil brzo spát a 

tudíž jsem nemohl jeho písně slyšeti, písně, které jsme zpívali všichni 

společně byly nezávadné .... Asi za I4 dní (Dress) prohlásil, že Hašler 

odvolal svá tvrzení o tom, že já jsem byl přítomen jeho zpěvu. 

Protokol sepsaný s Hašlerem byl psán německy a jen text české 

písničky česky. Obsah protokolu si nepamatuji a konec písničky byl 

zakončen refrénem "Kam se na nás bolševici hrabete." Po hodinové 

rozmluvě mne Dress upozornil, že jako režisér jsem osobně 

zodpovědný za vše, co se kolem filmu v mé režii odehrává .... 

Při sestupování se schodů jsem viděl, jak proti mně rychlým krokem 

stoupá filmový režisér Sviták Jan, který se také znal s Dressem a 

bydlel v blízkosti ateliérů Foja. Tento Sviták byl v roce I942 

jmenován do filmového ústředí, kde zaujímal vysoké úřednické místo 

a byl velmi často viděn ve společnosti Zankla. V jednom z rozhovorů 

v ateliérech Foja v Radlicích mně sám Sviták řekl, že má měsíční plat 

20 tis. K a že dal I O tis. K na německý červený kříž. Svitáka se každý 

obával, neboť byla o něm rozšířena pověst, že donáší němcům.Po 

zatčení Karla Hašlera jsem ještě jednou viděl Šindeláře - byl 

zaměstnaného jako tlumočník na gestapu, pak byl novinářem ve 

Francii. 

Každý proponovaný film podléhal předběžné cenzuře. Každý filmový 

výrobce musil námět a scénář předložiti asi v I O až I2 exemplářích 

film ústředí., které je rozdalo příslušným referátům k posouzení. 

K tomuto materiálu musel býti vyplněn formulář obsahující finanční 

náklad, obsazení herců, režie, kameramana, komponisty, autora, atd. 

Pro předběžné tyto cenzurní úkoly byli referenti jmenováni na 

Zanklův pokyn. Mezi těmito referenty měli důležité slovo Smola a 

podpluk. Novák, kteří dávali své posudky Zanklovi. Jaroslav Novák, 

pplk. čsl. armády, prováděl předběžnou cenzuru a posudky nových 

českých filmů. Sympatiemi k Němcům se netajil, vystupoval velmi 

slušně, ale věrně plnil všechna německá nařízení. Novák byl dobrým 

přítelem Smoly. K Novákovi chodili všichni autoři, režiséři, zástupci 
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výrobců proponovaných nových českých filmů a on jim jejich náměty 

a scénáře doplnil přáními německých úřadů a svými názory. 

Úzkostlivě dbal , aby obsah filmu a dialogy se ani vzdáleně nedotýkaly 

okupantů. 

Když byl scénář a náklad filmu s obsazením předběžnou instancí 

schválen a s filmováním se započalo, tak vždy po několika dnech 

musela se hotová práce v ateliéru předvésti další censuře. To se dělo 

v předváděcí síni ateliéru. Tuto kontrolu prováděli zástupci něm úřadů 

za přítomnosti zástupců výrobce firmy a režiséra filmu. Při této 

cenzuře vyjadřovali něm úředníci svá přání nebo nařizovali změnu 

určitých scén. Pokud se pamatuji, byli přítomní tito cenzoři - dr. Feil 

za FÚ, dr. KlOpfer za ÚŘP. KlOpfer byl pražský Němec a při výkonu 

své funkce byl blahovolný a dle mého názoru nebyl KlOpfer nijak 

zvlášť proti Čechům zaujat. ... Když byl film po stránce obrazu a 

hovoru dokončen a nebyl dosud opatřen hudbou a zvuky, musel znovu 

býti předveden cenzuře, kterou prováděli Dress, Smola a pplk. Novák 

za přítomnosti zástupce výrobní firmy a režiséra filmu. Z těchto tří 

cenzorů si nejpřísněji počínal Smola a pokud vím, na jeho zákrok 

museli jsme vystřihnouti několik hovorů, které podle jeho horlivého 

názoru by se mohli vykládat protiněmecky. Po úplném dokončení 

podléhal ještě konečné cenzuře a při předvádění tohoto filmu byli 

přítomní jen cenzoři a tudíž její složení neznám. 

Významnou úlohu ve filmovém životě zaujímal Miloš Havel, majitel 

všech podniků v paláci Lucerna, majitel všech restauračních podniků 

na Barrandově a hlavní akcionář A-B filmových továren na 

Barrandově. Jako takový musel přijíti velmi často do styku 

s představiteli (Němci) filmového života. Několikráte jsem jej viděl ve 

společnosti Zankla, ředitelem pozdějšího Pragfilmu Tettingem, 

říšským Němcem z Berlína a v době, když režisér Karel Anton natáčel 

v Praze byl také často viděn v jeho přítomnosti. O Antonovi jest mně 

známo, že je rodilý Pražák, ale již před okupací natáčel německé 

filmy. Domnívám se, že Anton měl německou státní příslušnost a tato 

domněnka byla mezi filmaři všeobecná. . . . V podniku Lucerna 
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v restauračních místnostech byl m1mo českého ředitele jmenován 

německý ředitel jménem Seidl. 

Podle Havlova vyjádření musel Barrandovské ateliéry se zařízením 

předati nově zřízené firmě Pragfilm. O tom, zda dobrovolně Havel 

ateliéry prodal nebo zda mu byly Němci vyvlastněny, není mi nic 

známo. V případě, že natáčel pod firmou Lucernafilm své filmy, pak 

si najímal dřívější ateliéry na Barrandově. V jeho společnosti byla 

viděna Lída Baarová. 

. . . V době jejího pobytu v Praze byla Baarová často viděna ve 

společnosti německých vynikajících osob. V jednom rozhovoru 

s majitelem Bromfilmu Bromem, mi bylo řečeno, že Lída Baarová 

svým vlivem mu dopomohla z německého vězení. 

A. Mandlová . . . za účelem rychlé herecké kariéry udržovala styky 

s Němci .... Pravděpodobně za vlivu Němců dostala se Mandlová až 

na prkna ND, kde jak pamatuji hrála v roce 1944 hlavní roli Marie 

Stuartovny. Za normálních okolností musí míti herečka dlouhodobou 

divadelní průpravu v takovéto roli. 

V roce 1942 nebo 1943 po zřízení Veřejné osvětové služby jsem dostal 

písemné jmenování jako místní vedoucí VOSu pro Prahu XII. Toto 

jmenování bylo podepsáno min osvěty Em. Moravcem, vzhledem 

k tomu jsem se nemohl odvážiti jmenování odmítnouti a proto jsem se 

dostavil k ustavující schůzi, která se tehdá odehrávala ve smíchovském 

Národním domě. Přivítací řeč a nástin práce VOSu přečetl Hugo 

Tuscány. 

Z přítomných jsem poznal Bernharda, který byl majitelem 

zlatnické firmy na Vinohradech. . .. Funkci mně svěřenou jsem 

úmyslně zanedbával a to proto, že jsem chtěl docíliti, abych byl funkce 

zbaven. Na každou pozvánku ať byla jakákoliv jsem se vždy a to buď 

písemně, telefonicky nebo ústně omluvil s poukazem, že prací ve svém 

povolání jsem plně zaneprázdněn. Po 9 nebo 1 O měsících, avšak méně 

než jednoho roku, bylo mé přání splněno a já dostal mé písemné 

vyrozumění, že uznávají můj nedostatek času a proto, že jsem zbaven 

této funkce. Mimo dříve uvedené ustavující schůze jsem žádnou jinou 
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schůzi nenavštívil. Ve VOS jsem žádnou činnost nevyvíjel a také 

žádné osoby jmenovitě nevím. 

Prohlašuji, že výpověď je pravdivá a že jsem v ní uvedl všechny 

okolnosti týkající se státních zájmů. 

(AMV, 305-570. Výpověď Václava Binovce u krajského soudu 

v Hradci Králové z 3.2. 1949) 

poznámka: Omylem je zde uváděn Hermann Glessgen jako Dlesgen a 

Miloš Cettl jako Cetl. 
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Příloha 10: 

Nález Trestní nalézací komise z 13. 6. 1946 v případu Františka 

Čápa 

František Čáp je obviněn, že dopustil se provinění proti národní cti 

podle par. 1, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27.10.1945 č. 

13 8 Sb. o trestání některých provinění proti národní cti. 

13 .6. 1946, Trestní komise nalézací, ÚNV hl. města Prahy se usnesla, 

že skutková podstata přestupků jemu za vinu kladených prokázána 

nebyla. 

Obvinění v autorství protižidovské scény ve filmu Jan Cimbura bylo 

hodnověrnými svědeckými výpověďmi vyvráceno. Rovněž tak 

nadprůměrný společenský styk nebo odborná spolupráce s Němci 

nabyl prokázán. Obvinění p. Čížka a p. Beneše va vychvalování 

nacismu a fašismu nejsou dosti věrohodná ani jinak náležitě prokázána 

a nevylučují nedorozumění. 

Jmenovaný jest obviněn, že je důvodně podezřelý 

1./ ze společenských styků s němci nad míru nezbytné nutnosti, 

2./ z obhajování, propagování a vychvalování nacismu, 

3./ z šíření rasových tendencí v pogromové scéně ve filmu "Jan 

Cimbura". 

Obvinění ad 1.1 nebylo vůbec prokázáno. Rovněž tak ad 3./ zařazení 

pogromové scény v "Janu Cimburovi" bylo učiněno přímo na nátlak 

německých okupantů, a nebylo původně ve filmové povídce Čápem 

zpracované uvedeno. Čáp snažil se tendenci scény oslabiti a učiniti 

vše, aby byl co nejméně v duchu nacistickém. (Svědecká výpověď 

Viléma Brože a Dr. Miroslava Rutteho.) 

Revisní komise disciplinární rady SČFP potvrdila nález disciplinární 

rady SČFP, podle něhož Čáp se dopustil jednání příčících se národní 
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cti českých filmových pracovníků a vyloučen byl z jakékoliv činnosti 

ve filmovém oboru, a to pro obvinění ad 2./. V bodech ll a 3/ jej 

zprostila. 

Inkriminovaného jednání dopustil se prý Čáp podle výpovědi svědků 

Josefa Čížka a Svatopluka Beneše ... tím, že v červnu až srpnu 1939 

jednak ve veřejné místnosti (kavárně "U bílé růže" v Písku), jednak v 

kroužku svých tehdejších spolupracovníků na filmu "Ohnivé léto" 

schvaloval politiku Hitlera a rovněž obhajoval politiku Dr.Háchy. 

Svědkyně Hedvika Fontánová a Anna Jarešová si na obsah těchto řečí 

už nepamatovaly. František Petřík uvedl, že tehdejší rozhovor nebyl 

oběma svědky dobře pochopen. 

Obvinění z autorství protižidovské scény ve filmu "Jan Cimbura" bylo 

hodnověrnými svědeckými výpověďmi vyvráceno. 

(AMP, fond 36, srgn. 7242. Nález Trestní nalézací komise z 13.6. 

1946.) 
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Příloha ll: 

Zápis ze schůzky spisovatelů Drdy a Řezáče s Milošem Havlem 

z října 1944 

V prvé polovině měsíce října 1944 se dostavili do kanceláře 

Lucernafilmu Václav Řezáč a Jan Drda, kteří žádali předsedu M. 

Havla, aby vyreklamoval pro filmovou práci spisovatele, kteří mají být 

nasazení do práce. Svou účast odůvodňovali hlavně tím, že oba jsou už 

z totálního nasazení vyňati a že Syndikátu se podařilo osvoboditi 

pouze tyto autory: Glazarovou, Urbánkovou, Dvořákovou, Horu, 

Hadrbolce, Čepa, Durycha, Vrbu, Ješe, Martínka, Kovárnu, Kalistu, 

Vachka a Dvořáčka (který je ve vazbě). 

M. Havel zahájil jednání a žádal o uvolnění sto českých spisovatelů 

pro film. Při projednávání této věci byli uvolněni tito spisovatelé: 

Bass, Bednář, Biebl, Bojar, Fábera, Fiker, Fučík, Golombek, Hanuš, 

Hlávka, Honzl, Hořejší, Hrbas, Jeřábek, Jirotka, Kadlec, Khás, 

Konrád, Konrád K., Kopta, Krpata, Lorenzová, Mařánek, Mertlík, 

Morávek, Muller, Němec, Novák, Nohejl, Nor, Palivec, Pašek, Pilař, 

Píša, plavec, Pokorný, Renč, Seifert, Směja, Smetáček, Součková, 

Srbová, Stehlík, Svatá, Toman, Tůma, Valenta, Vávra, Voňavková, 

Weiss, Závada, Žák. 

Těchto 52 spisovatelů bylo potom rozděleno na obě produkce: 

Lucernafilm a Nacionalfilm. 

M. Havel žádal o uvolnění divadelních režisérů z pracovního 

nasazení. Podařilo se uvolnit tyto režiséry: Frejku, Kurše, Salzera, 

Škodu, Podhorského, Klimeše, Jerneka, Svobodu, Palouše, linharta. 

Šest režisérů (Frejka, Kurš, Salzer, Škoda, Klimeš a Jernek) 

pracovalo soustavně pro Lucernafilm. 

Před pracovním nasazením byli chráněni další pracovníci 

Lucernafilmem: Rutte, Urban, Werner, Rusová, Wenig, Neuberg, 

Tetauer, Drda, Řezáč, Walló, Gotz, Bartáková a další. 
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Tento výčet zahrnuje pouze akci spisovatelů, režisérů, ne herců a 

ostatních. 

(Zápis ze schůzky spisovatelů Drdy a Řezáče s Milošem Havlem 

z října 1944, in: Havel, Václav, M.: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 

86n) 
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Příloha 12 

Filmy Pragfilmu 

Liebe, Leidenschaft und Leid (Láska, vášeň a žal) 

milostné drama, 1943 

Režie: J. A. Holmann 

Námět: Jan Drda, Scénář: Kurt Heuser, Kamera: Karel Degl, 

Architekt: Johann Zark (alias Jan Zázvorka) a Gottlieb Hesch (alias 

Bohumil Heš), Střih: Ferdinand Weintraub, Zvuk: Josef Zora, 

Hudba: Georg Sirnker (alias Jiří Srnka), Vedoucí produkce: Walter 

Zeiske a Jan Sinnreich, Hrají: Karin Hardt, Hilde Sessak, Margit 

Symo, Richard Haumer, Waldemar Leitgeb, Josef Sieber, Adolf 

Fischer, Darja Hajská 

Himmel, wir erben ein SchloB (Zdědili jsme zámek) 

Komedie, 1943 

Režie: Peter Paul Brauer 

Námět: román Hanse Fallady Kleiner Mann, groj]er Mann- alles 

vertauscht, Pro film upravili: Eberhard Keindorff a Gtinter Neumann, 

Scénář: Dr. Otto Ernst Hesse a Dr. Peter Paul Brauer, Kamera: 

Wenzel Hanusch (alias Václav Hanuš), Architekt: Karel Petr Adam a 

Chrudoš Uher, Střih: Gina Hašler, Zvuk: Antonín Rambousek, 

Hudba: Hans Ebert, Vedoucí produkce: Ludwig Carlsen, Vedoucí 

výroby: Václav Štrup a Vratislav Innemann, Asistent kamery: Petr 

Rovný, Hrají: Anny Ondra (alias Anna Ondráková), Hans 

Brausewetter, Gisela Scholtz, Richard Haumer, Carla Rust, Walter 

Janssen, Herbert Htibner, Oskar Sima 
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Die Jungfern vom Bischofsberg (Panny z Biskupské hory) 

Komedie, 1943 

Režie: Dr. Peter Paul Brauer 

Námět: stejnojmenná komedie Gerharta Hauptmanna, Scénář: Erich 

Ebermayer, Kamera: Wenzel Hanusch (alias Václav Hanuš), 

Architekt: Karel Petr Adam, Střih: Gina Hašler, Zvuk: Antonín 

Rambousek, Hudba: Hans Ebert, Vedoucí produkce: Ludwig 

Carlsen, Vedoucí výroby: Kurt Moos, Václav Štrup, Asistent režie: 

Antonín Drvota, Asistent kamery: Petr Rovný, Hrají: Carla Rust, 

Kathe Dyckhoff, Ursula Gauglitz, Sonja Ziemann, Hans Brausewetter, 

Lina Carstens, Ernst Waldow, Max Glilstorff 

Das schwarze Schaf(Černá ovce) 

Komedie, 1944 

Režie: Friedrich Zittau (alias Miroslav Cikán) 

Námět: komedie Haralda Bratta Schiitzenfest, Scénář: Harald Bratt a 

Toni Huppertz, Režie dialogů: Walter Janssen, Kamera: Wenzel 

Hanusch (alias Václav Hanuš), Architekt: Karel Petr Adam, Střih a 

asistent režie: Erich Palme, Zvuk: Antonín Rambousek, Hudba: 

Peter Brandt, Vedoucí produkce: Gerhard Heydenreich, Vedoucí 

výroby: Kurt Moos, František Jerhot, Asistent kamery: Petr Rovný, 

Hrájí: Lotte Koch, Ernst von Klipstein, Waldemar Leitgeb, Wilma 

Tatzel, Helmi Mareich, Fritz Odemar, Viktor Janson 
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Schicksal am Strom (Osud na řece) 

Drama, 1944 

Režie: Heinz Paul 

Námět: Georg Fraser, Scénář: KurtE. Walter, Heinz Paul a Georg 

Fraser, Texty písní: Hans Beckmann, Kamera: Wenzel Hanusch 

(alias Václav Hanuš) a Míla Vích, Architekt: Johann Zark (alias Jan 

Zázvorka) a Gottlieb Hesch (alias Bohumil Heš), Střih a asistent 

režie: Willy Zeyn, Zvuk: Emil Poledník, Hudba: Harald Bomelt, 

Vedoucí produkce: Max Hliske, Vedoucí výroby: Rudolf Stahl a 

Fred Nansen. Asistent kamery: Petr Rovný a Karel Smutný 

Hrají: Karin Hardt, Ernst von Klipstein, Richard HauBler, Josef 

Sieber, Maria von Buchlow (alias Zita Kabátová), Lothar Firmans, 

Gustav Plittjer, Georg Vogelsang 

Der zweite SchuO (Druhý výstřel) 

drama, 1943 

predikát klinstlerisch vertvoll 

Režie: Martin Fritsch (alias Martin Frič) 

Námět: povídka Výstřel Alexandra Sergejeviče Puškina, Scénář: 

Hugo Zehder, Mac Fritsch a Karel Steklý), Režie dialogů: Ulrich 

Bettac, Kamera: Jan Roth, Architekt: Heinrich Weidemann, 

Kostýmy: Herbert Ploberger, Střih: Josef Kohout, Zvuk: Miroslav 

Prokeš, Hudba: Georg Sirnker (alias Jiří Srnka), Vedoucí produkce: 

Dr. Gerhard Heydenreich, Vedoucí výroby: Liebermann, František 

Jerhot, Asistent režie: Winger, Asistent kamery: Václav Huňka, 

Hrají: Richard HauBler, Ernst von Klipstein, Susi Nicoletti, Hanna 

Witt (alias Hana Vítová), Gustaw Waldau, Fritz Kampers, Eva 

Tinschmann, Pepi Gl6ckner, Carl Glinther, Louis Soldan, Roland 

Schranil (alias Raoul Sehráni!) 
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Gliick unterwegs (Hudbou za štěstím) 

hudební komedie, 1944 

Režie: Friedrich Zittau (alias Miroslav Cikán) 

Námět: komedie Ericha Waltera Schafera Die Reise nach Paris, 

Scénář: Ludwig Carlsen, Kamera: Kari Degl (alias Karel Degl), 

Architekt: Heinrich Weidemann a August Hermann, Zvuk: Antonín 

Rambousek, Hudba: Eduard Klinneke, Vedoucí produkce: Ludwig 

Carlsen, Hrají: Dora Komar, Maria von Buchlow (alias Zita 

Kabátová), O. W. Fischer, Paul Kemp, Gustav Waldau, Hilde von 

Stolz, Ernst Waldow, Max Giilstorff, Oscar Sabo, Friedrich Walldorf 

(alias Bedřich Veverka), Franta Černý, Vladimír Majer 

Seine beste Rolle (Jeho nejlepší role) 

Komedie, 1944 

premiéra: 20. 1. 1944 

Režie: Otto Pittermann (alias Vladimír Slavínský) 

Námět: Kari Peter Gillmann, Scénář: Felix von Eckardt a K. P. 

Gillmann, Kamera: Wenzel Hanusch (alias Václav Hanuš), 

Architekt: Gottlieb Hesch (alias Bohumil Heš), Střih: Lina 

Thielmann a Erich Palme, Zvuk: Miroslav Prokeš, Hudba: Lothar 

Brtihne, Vedoucí produkce: Erich Palme, Hrají: Hans Hotter, Marina 

von Ditmar, Paul Dahlke, Camilla Horn, Hans Fidesser, lise Petri 

Komm zu mir zuriick (Vrať se ke mně zpět) 

Komedie, 1 944 

Režie: Heinz Paul 

Námět: Margot Hatzel a Werner Bergold, Scénář: Werner Bergold a 

Ulrich Bettac, Kamera: Jan Roth, Architekt: Karel Petr Adam a Hans 

Guhl Luigi, Zvuk: Emil Poledník, Hudba: Lothar Brtihne, Vedoucí 

produkce: Max Htiske, Hrají: Albert Matterstock, Marina von 

Ditmar, Charlott Daudert, Ada Goll (alias Nataša Gollová), Margarete 

Haagen, O. E. Hasse, Gustav Waldau 
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Sieben Briefe (Sedm záhadných dopisů) 

Komedie, 1944 

Režie: Otto Pittermann (alias Vladimír Slavínský) 

Námět: Wolfgang Ulrici, Scénář: Eberhard Keindorff a Wolfgang 

Ulrici, Kamera: Josef Strecher (alias Josef Střecha), Architekt: 

Gottlieb Hesch (alias Bohumil Heš), Střih: Maria Kull, Hudba: Peter 

Brandt, Vedoucí produkce: Ludwig Carlsen, Hrají: O. W. Fischer, 

Elfriede Datzig, Paul Kemp, Fritz Odemar, Harald Paulsen, Andrews 

Engelman, Mady Rahl, Alexander Engel, Ernst Legal, Viktor Janson 

Dir zuliebe (Z lásky k tobě) 

Komedie, 1944 

Režie: Martin Fritsch (alias Martin Frič) 

Námět: Philipp von Zeska a Walter Janssen, Scénař: Philipp von 

Zeska, Ursula Bloy a Martin Fritsch, Kamera: Jan Roth a Bruno 

Stephan, Architekt: Julius von Borsody, Střih: Jan Kohout, Hudba: 

Lothar Bri.ihne, Vedoucí produkce: Hans-Ji.irgen von Hake 

Hrají: Winnie Markus, Hans Holt, Clementia Egies, Richard Hau13ler, 

Erika von Thellmann, Paul Kemp, Ernst Legal, Hermine Ziegler 

Spiel (Hra) 

komedie, 1944 

Režie: Alfred StOger 

Námět: Hugo Zehder, Scénář: Werner Eplinius, Kamera: Jan Roth, 

Architekt: Julius von Borsody a Max Knaake, Střih: Maria Kull, 

Zvuk: Antonín Rambousek, Hudba: Franz Grothe, Vedoucí 

produkce: Friedrich Kienzl, Hrají: Hertha Mayen, O. W. Fischer, 

Harald Paulsen, Oskar Sima, Erika von Thellmann, Lucie Englisch, 

Carl Gtinther 

587 



N edokončené filmy: 

Leuchtende Schatten (Zářící stíny) 

drama 

Režie: Géza von Cziffra 

Námět a Scénář: Géza von Cziffra, Kamera: Jan Roth, Architekt: 

Kari Weber, Hudba: Anton Profes, Vedoucí produkce: Carl Hofer, 

Vedoucí výroby: František Jerhot 

Hrají: Rudolf Prack, Carola Hohn, Hertha Mayen, O. W. Fischer, 

Oskar Sima, Josef Sieber, Wilfried Seyferth, Carl Kuhlmann, Paul 

Kemp, Harald Paulsen, Rudolf Carl, Alfred Neugebauer, Annie Rosar, 

Ewald Wenck, Gehard Bienert, Ingeborg Egger, Hans Olden 

Shiva und die Galgenblume (Šiva a šibeniční kvítek) 

drama 

Režie: Hans Steinhoff 

Námět: stejnojmenný román Hanse Rudolfa Berndorffa, Scénář: 

Hans Steinhoff a Hans Rudolf Berndorff, Kamera: Carl Hoffmann ve 

spolupráci s Jaroslavem Tusarem, Architekt: Julius von Borsody, 

Hudba: Werner Eisbrenner, Zvuk: Antonín Rambousek, Vedoucí 

produkce: Ludwig Carlsen 

Hrají: Hans Albers, Aribert Wascher, Elisabeth Flickenschildt, Grethe 

Weiser, Eugen Klčipfer, Harald Paulsen, Heinz Moog, Gottlieb 

Sambor, Carl Heinz Schroth 
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Příloha 13: 

Nejdůležitější protinacistické filmy 

Borzy/Kampfer (Sovětský svaz 1935) 

Režie: Gustav von Wangenheim 

Scénář: Joris lvens, Alfred Kurella, Gustav von Wangenheim 

Kamera: Bentsion Monastyrsky 

Hudba: Hans Hauska 

Hrají: Lotte Loebinger, Bruno Schmidtsdorf, lngeborg Franke, 

Heinrich Greif, Aleksandr Timontayev, Robert Trosch, Alexander 

Granach, Alexander Heiroth, Evgenia Mezentseva, Lyudmila Glazova 

Producent: Jakob Freund 

Confessions of a Nazi Spy (USA 1939) 

Režie: Anatole Litvak 

Scénář: Milton Krims, John Wexley 

Kamera: Sol Polito, Ernest Haller 

Hudba: Max Steiner (uc) 

Hrají: Edward G. Robinson, Francis Lederer, George Sanders, Paul 

Lukas, Lya Lys, Henry O'Neill, James Stephenson, Sig Ruman 

Producent: Peter Lord 

Pastor Hall (GB 1940) 

Režie: Roy Boulting 

Scénář: Leslie Arliss, Anna Reiner, Haworth Bromley 

Kamera: Mutz Greenbaum 

Hudba: Charles Brill, Mac Adams 

Hrají: Nova Pilbeam, Seymour Hicks, Wilfrid Lawson, Marius Goring 

Producent: John Boulting 
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So Ends Our Night (USA 1941) 

Režie: John Cromwell 

Scénář: Talbott J ennings 

Kamera: William H. Daniels 

Hudba: Louis Gruenberg 

Hrají: Fredric March, Margaret Sullavan, Glenn Ford, Frances Dee, 

Anna Sten, Erich von Stroheim, Allan Brett, Joseph Cawthorn, Leonid 

Kinskey, Alexander Granach, Roman Bohnen, Sig Ruman, Ernst 

Deutsch, Bernard Gorcey 

Producent: David L. Loew, Albert Lewin 

Hostages (USA 1943) 

Režie: Frank Tuttle 

Scénář: Frank Butler, Lester Cole 

Kamera: Victor Milner 

Hudba: Victor Young 

Hrají: Arturo de Cordova, Luise Rainer, William Bendix, Roland 

Varno, Oscar Homolka, Katina Paxinou, Paul Lukas, Fred Giermann, 

Felix Basch, Michael Visaroff, Eric Feldary, John Mylong, Reinhold 

Schtinzel, Ludwig Donath, Kurt Neumann, Otto Reichow 

Producent: Sol C. Siegel 

The Mortal Storm (USA 1940) 

Režie: Frank Borzage, Victor Saville 

Scénář: Claudine West, Andersen Ellis, George Froeschel 

Kamera: William H. Daniels 

Hudba: Edward Kane 

Hrají: Margaret Sullavan, James Stewart, Robert Young, Frank 

Morgan, Irene Rich, Robert Stack, Bonita Granville, Maria 

Ouspenskaya, Dan Dailey, Ward Bond 
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Reunion in France (USA 1942) 

Režie: Jules Dassin 

Scénář: Jan Lustig, Marc Connelly 

Kamera: Robert H. Planck 

Hudba: Franz Waxman 

Hrají: Joan Crawford, John Wayne, Philip Dorn, Reginald Denny, 

Albert Bassermann, John Carradine, Ann Ayars, J. Edward Bromberg, 

Moroni Olsen, Henry Daniell, Howard da Silva, Charles Arnt, Ava 

Gardner, Ernst Deutsch, Paul Weiglel, Wilhelm von Brincken, Philip 

Van Zandt 

Producent: Joseph L. Mankiewicz 

To Be or Not to Be (USA 1942) 

Režie: Ernst Lubitsch 

Scénář: Edwin Justus Mayer nach einer Story von Melchior Lengyel 

Kamera: Rudolph Maté 

Hudba: Werner R. Heymann 

Hrají: Jack Benny, Carole Lombard, Robert Stack, Felix Bressart, 

Lionel Atwill, Stanley Ridges, Sig Ruman, Tom Dugan, Frank 

Reicher, Roland Varno, Ernst Verebes, Wolfgang Zilzer, Otto 

Reichow, Hans Schumm, AdolfE. Licho 

Producent: Vincent Korda 

Mission to Moscow (USA 1943) 

Režie: Michael Curtiz 

Scénář: Howard Koch 

Kamera: Bert Glennon 

Hudba: Max Steiner 

Hrají: Walter Huston, Ann Harding, Oscar Homolka, George Tobias, 

Gene Lockhart, Eleanor Parker, Helmut Dantine, Victor Francen, 

Henry Daniell, Maria Palmer, Lionel Stander, Cyd Charisse 
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Margin for Error (USA 1943) 

Režie: Otto Preminger 

Scénář: Lillie Hayward 

Kamera: Edward Cronjager 

Hudba: Leigh Harline 

Hrají: Milton Berle, Joan Bennett, Otto Preminger, Willy Eichberger, 

Howard Freeman, Poldi Dur, Ferike Boros, Joe Kirk, Hans Heinrich 

von Twardowski, Hans Schumm, Wolfgang Zilzer, Ludwig Donath 

Producent: Ralph Dietrich 

Three Russian Girls (USA 1943) 

Režie: Henry Kesler, Fedor Ozep 

Scénář: Aben Kandel, Dan James, Victor Trivas 

Kamera: John Mescall 

Hudba: W. Franke Harling 

Hrají: Anna Sten, Kent Smith, Mimi Forsythe, Alexander Granach, 

Kathy Frye, Paul Guilfoyle, Kane Richmond, Manart Kippen, Jack 

Gardner, Marcia Lenack, Mary Herriot, Anne Maria Stewart, Fedor 

Schaljapin jr. 

Producent: Gregor Rabinovitch 

Cross of Lorraine (USA 1943) 

Režie: Tay Garnett 

Scénář: Michael Kanin, Ring Lardner Jr., Alexander Esway, Robert D. 

Andrews, Lilo Dammert 

Kamera: Sidney Wagner 

Hudba: Bronislau Kaper, Eric Zeisl 

Hrají: Jean Pierre Aumont, Gene Kelly, Sir Cedric Hardwicke, Peter 

Lorre, Richard Whorf, Joseph Calleia, Wallace Ford, Hume Cronyn, 

Donald Curtis, Fred Essler, Hans Heinrich von Twardowsky 

Producent: Edwin H. Knopf 
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Hangmen Also Die! (USA 1943) 

Režie: Fritz Lang 

Scénář: Fritz Lang, Bertolt Brecht 

Kamera: James W ong Howe 

Hudba: Hanns Eisler 

Hrají: Brian Donlevy, Anna Lee, Walter Brennan, Gene Lockhart, 

Dennis O'Keefe, Alexander Granach, Margaret Wycherly, Hans 

Heinrich von Twardowski, Reinhold Schi.inzel, Ludwig Donath, Poldi 

Dur, Kurt Kreuger, Kurt Neumann, Philip Van Zandt, Otto Reichow 

Producent: Fritz Lang 

None Sball Escape (USA 1944) 

Režie: André de Toth 

Scénář: Lester Cole, Alfred Neumann, Joseph Than 

Kamera: Lee Garmes 

Hudba: Ernst Toch 

Hrají: Alexander Knox, Marsha Hunt, Henry Travers, Richard Crane, 

Dorothy Morris, Trevor Bardette, Frank Jaquet, Ray Teal, Art Smith 

Producent: Sam Bischoff 

The Seventh Cross (USA 1944) 

Režie: Fred Zinnemann 

Scénář: Helen Deutsch 

Kamera: Karl Freund 

Hudba: Roy Webb 

Hrají: Spencer Tracy, Signe Hasso, Hume Cronyn, Jessica Tandy, 

Agnes Moorehead, George Macready, Ray Collins, Felix Bressart, 

Steve Geray, George Zucco, Karen Verne, Alexander Granach, Kurt 

Kutch, Helene Thimig, Peter Van Eyck, Helene Weigel, Lotte Stein 

Producent: Pandro S. Berman 
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The Hitler Gang (USA 1944) 

Režie: John Farrow 

Scénář: Frances Goodrich, Albert Hackett 

Kamera: Ernest Laszlo 

Hudba: David Buttolph 

Hrají: Robert Watson, Roman Bohnen, Martin Kosleck, Reinhold 

Schtinzel, Fritz Kortner, Alexander Granach, Alexander Pope, Ludwig 

Donath, Helen Thimig, Sig Ruman, Ivan triesault, Poldi Dur, Ernst 

Verebes, Felix Basch, Egon Brecher, Kurt Kreuger, Hermine Sterler, 

Philip Van Zandt, hans Heinrich von Twardowski, Paul Weigel 

Producent: Joseph Sistrom 

Hotel Bertin (USA 1945) 

Režie: Peter Godfrey 

Scénář: Alvah Bessie, Jo Pagano 

Kamera: Carl E. Guthrie 

Hudba: Franz Waxman, Paul Dessau 

Hrají: Raymond Massey, Peter Lorre, Helmut Dantine, Andrea King, 

Alan Hale, Faye Emerson, George Coulouris, Henry Daniell, Helen 

Thimig, Kurt Kreuger, Steve Geray, Frank Reicher, Erwin Kaiser 

Producent: Louis F. Edelman 

Bertin Express (USA 1948) 

Režie: Jacques Tourneur 

Scénář: Harold Medford, Curt Siodmak 

Kamera: Lucien Ballard 

Hudba: Frederick Hollander 

Hrají: Merle Oberon, Robert Ryan, Paul Lukas, Charles Korvin, 

Robert Coote, Reinhold Schtinzel, Roman Toporow 
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Decision Before Dawn (USA 1951) 

Režie: Anatole Litvak 

Scénář: Peter Viertel, Jack Rollens nach dem Roman Call It Treason 

von George Howe 

Kamera: Franz Planer 

Hudba: Franz Waxman 

Hrají: Richard Basehart, Oskar Werner, Hildegard Knef, Dominique 

Blanchar, O. E. Hasse, Wilfried Seyfert, Hans Christian Blech, Helene 

Thimig, Robert Freytag, Elfie Gerhart, Peter Ltihr, Maria Landrock 

Producenti: Anatole Litvak, Frank McCarthy 
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Příloha 14: 

Nejvýznamnější německé nacistické propagandistické filmy 

FP 1 ANTWORTET NICHT (1932) 

Režie: Kari Hartl 

Scénář: Walter Reisch 

Kamera: Glinther Rittau, Konstantin Irmen-Tschet, Otto Baecker 

Hudba: Allan Gray, Hans-Otto Borgmann 

Hrají: Hans Albers, Sybille Schmitz, Paul Hartmann, Peter Lorre, 

Hermann Speelmans, Eric Ode, Georg John, RudolfPlatte 

Produkce: Erich Pommer, Ufa, Berlin 

HITLERJUNGE QUEX (1933) 

Režie: Hans Steinhoff 

Scénář: Kari Aloys Schenzinger, Bobby E. Ltithge 

Kamera: Konstantin Irmen-Tschet 

Hudba: Hans-Otto Borgmann, Baldur von Schirach 

Hrají: Jtirgen Ohlsen, Heinrich George, Berta Drews, Claus Clausen, 

Hermann Speelmans, Franziska Kinz, Rudolf Platte 

Produkce: Kari Ritter pro Ufu, Berlin 

HANS WESTMAR, EINER VON VIELEN (1933) 

Režie: Franz Wenzler 

Scénář: Hanns Heinz Ewers, poradce SA: Richard Fiedler 

Kamera: Franz Weihmayr 

Hudba: Giuseppe Becce, Ernst Hanfstengel 

Hrají: Emil Lohkampf, Gertrud de Lalsky, Paul Wegener, Irmgard 

Willers, Heinrich Heilinger, Carl Auen, Hans Heinz Ewers, SA Berlin 

Produkce: Volksdeutsche Film G.m.b.H., Berlin 
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MORGENROT (1933) 

Režie: Gustav Ucicky 

Scénář: Gerhard Menzel nach einer Idee von Edgar Freiherr von 

Spiegel 

Kamera: Carl Hoffmann 

Hudba: Herbert Windt 

Střih: Eduard von Borsody 

Hrají: Rudolf Forster, Adele Sandrock, Fritz Genschow, Paul 

Westermeier, Camilla Spira, Gerhard Bienert, Franz Nicklisch, Hans 

Leibelt, Ludwig StOssel, Rudolf Platte 

Produkce: Gtinther Stapenhorst pro Ufu, Berlin 

DER VERLORENE SOHN (1934) 

Režie: Luis Trenker 

Scénář: Luis Trenker, Arnold Ulitz, Reinhart Steinbicker 

Kamera: Albert Benitz, Reimar Kuntze 

Hudba: Giuseppe Becce 

Střih: Andrew Marton 

Hrají: Luis Trenker, Maria Andergast, Eduard Kock, Albert Schultes, 

Marina Marsh, Franz W. Schroder-Schrom, Paul Henckels 

Produkce: Paul Kohner ftir Deutsche Universal-Film A.G., Berlin 

ICH FŮR DICH- DU FŮR MICH (1934) 

Režie: Carl Froelich 

Scénář: Hans Gustl Kernmayr 

Kamera: Emil Schtinemann 

Hudba: Hansom Milde-MeiBner 

Hrají: Maria Wanck, Inge Kick, Eleonore Stadie, Ruth Eweler, 

Liselotte Wahl, Heinz Rippert, Karl Dannemann, Carl de Vogt 

Produkce: Carl Froelich-Film G.m.b.H., Berlin 
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DER AL TE UND DER JUNGE KÓNIG (1935) 

Režie: Hans Steinhoff 

Scénář: Thea von Harbou, Rolf Lauckner, M. R. Mobius 

Kamera: Karl Puth 

Hudba: Wolfgang Zeller 

Hrají: Emil Jannings, Werner Hinz, Leopoldine Konstantin, Claus 

Clausen, Friedrich Kayssler, Carola Hohn, Marieluise Claudius, 

RudolfKlein-Rogge, Walter Janssen, Theodor Loos 

Produkce: Deka-Film G.m.b.H., Berlin 

VERRÁTER (1936) 

Režie: Karl Ritter 

Scénář: Leonhard FUrst 

Kamera: Gtinther Anders, Heinz von Jaworsky 

Hudba: Harold M. Kirchstein 

Hrají: Willy Birgel, Herbert A. E. Bohme, JosefDahmen, Rudolf 

Fernau, Lída Baarová, Irene von Meyendorff, Theodor Loos, Heinz 

Welzel, Sepp Rist, Volker von Collande, Siegfried Schtirenberg 

PRODUKTION: Karl Ritter, Ufa, Berlín 

PATRIOTEN (1937) 

Režie: Karl Ritter 

Scénář: Philipp Lothar Mayring, Felix Ltitzkendorf, Karl Ritter 

Kamera: Gtinther Anders 

Hudba: Theo Mackeben 

Hrají: Mathias Wieman, Lydia Baarová, Bruno Htibner, Hilde Korber, 

Paul Dahlke, Nikolai Kolín 

Produkce: Ufa, Berlín- Herstellungsgruppe Karl Ritter 
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POUR LE MÉRITE (1938) 

Režie: Karl Ritter 

Scénář: Fred Hildenbrand, Karl Ritter 

Kamera: Gtinther Anders, Heinz Jaworsky 

Hudba: Herbert Windt 

Hrají: Paul Hartmann, Herbert A. E. Bohme, Albert Hehn, Paul Otto, 

Fritz Kampers, Willi Rose, Carsta Lock, Otz Tollen, Wolfgang 

Staudte, Theo Schall 

Produkce: Ufa, Berlín- Herstellungsgruppe Karl Ritter 

DIE ROTHSCHILDS (1940) 

Režie: Erich Waschneck 

Scénář: C. M. Kohn, Gerhard T. Buchholz 

Kamera: Robert Baberske 

Hudba: Johannes Muller 

Hrají: Erich Ponto, Carl Kuhlmann, Albert Lippert, Ludwig Linkmann, 

Hans Stiebner, Bruno Htibner, Rudolf Carl, Michael Bohnen, Herbert 

Htibner, Gisela Uhlen, Albert Florat, Hilde Weissner 

Produkce: Ufa, Berlín- Herstellungsgruppe C. M. Kohn 

JUD SŮSS (1940) 

Režie: Veit Harlan 

Scénář: Eberhard Wolf gang Moller, V eit Harlan 

Kamera: Bruno Mondi 

Hudba: Wolfgang Zeller 

Hrají: Ferdinand Marian, Heinrich George, Werner KrauB (5 rolí), 

Eugen KlOpfer, Kristína Soderbaum, Malte Jager, Albert Florath, 

Theodor Loos, Ema Morena, Bernhard Goetzke 

Produkce: Terra-Filmkunst G.m.B.H, Berlín 
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WUNSCHKONZERT (1940) 

Režie: Eduard von Borsody 

Scénář: Felix Llitzkendorf, Eduard von Borsody 

Kamera: Franz Weihmayr, Gtinther Anders, Carl Drews 

Hudba: Werner Bochmann 

Hrají: Ilse Werner, Carl Raddatz, Joachim Brennecke, Ida Wtist, 

Hedwig Bleibtreu, Walter Ladengast, Hans Brausewetter, Paul 

Horbiger, Marika Rokk, Heinz Rtihmann 

Produkce: Cine-Allianz Tonfilm G.m.b.H., Berlin 

CARL PETERS (1941) 

Režie: Herbert Selpin 

Scénář: Ernst von Salomon, Walter Zerlett-Olfenius, Herbert Selpin 

Kamera: Franz Koch 

Hudba: Franz Doelle 

Hrají: Hans Albers, Kari Dannemann, Fritz Odemar, Hans 

Leibelt, Toni von Bukovics, Friedrich Otto Fischer, Friedrich Ulmer, 

Jack Trevor 

Produkce: Bavaria, Mtinchen 

DER GROSSE KÓNIG (1942) 

Režie a scénář: V eit Harlan 

Kamera: Bruno Mondi 

Hudba: Hans-Otto Borgmann 

Hrají: Otto Gebtihr, Kristína Soderbaum, Gustav Frohlich, Paul 

Wegener, Hans Níelsen, Kurt Meísel, Elísabeth Flíckenschíldt, Hílde 

Korber, Otz Tollen, Lola Mtithel, E. F. Ftirbrínger 

Produkce: Tobís-Fílmkunst, Berlín 
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DIE GROSSE LIEBE (1942) 

Režie: RolfHansen 

Scénář: Peter Groll, Rolf Hansen 

Kamera: Franz Weihmayr, Gerhard Huttula 

Hudba: Michael Jary 

Hrají: Zarah Leander, Viktor Staal, Paul Horbiger, Grethe Weiser, 

Hans Schwarz jr., Jakob Tiedtke, Ema Sellmer, Angelo Ferrari 

Produkce: Ufa, Berlin- Herstellungsgruppe Walter Bolz 

GPU (1942) 

Režie: Kari Ritter 

Scénář: Andrews Engelmann, Felix Ltitzkendorf 

Kamera: Igor Oberberg 

Hudba: Herbert Windt 

Hrají: Andrews Engelmann, Will Quadflieg, Laura Solari, Marina von 

Ditmar, Kari HaubenreiBer, Vladimir Majer, Lale Andersen, Maria 

Bard, Viggo Larsen, Hans Meyer-Hanno 

Produkce: Ufa, Berlin- Herstellungsgruppe Kari Ritter 

BESATZUNG DORA (1943) 

Režie: Kari Ritter 

Scénář: Kari Ritter 

Kamera: Heinz Ritter, Theodor Nischitz 

Hudba: Herbert Windt 

Hrají: Hannes Stelzer, Hubert Kiurina, JosefDahmen, Georg 

Thomalla, Ernst von Klipstein, Wolfgang PreiB, Charlott Daudert, 

Carsta Lock, Roma Bahn, Otz Tollen 

Produkce: Ufa, Berlin- Herstellungsgruppe Kari Ritter 
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KOLBERG (1945) 

Režie: Veit Harlan 

Scénář: Veit Harlan, Alfred Braun 

Kamera: Bruno Mondi, Gerhard Huttula 

Hudba: Norbert Schultze 

Hrají: Heinrich George, Kristina Soderbaum, Otto Wernicke, Horst 

Caspar, Gustav DieBl, Claus Clausen, Paul Henckels, Irene von 

Meyendorff, Franz Schafueitlin, Theo Shall, Louis Brody 

Produkce: Ufa, Berlin- Herstellungsgrupe Veit Harlan 

THERESIENSTADT. EIN DOKUMENTARFILM AUS DEM 

JŮDISCHEN SIEDLUNGSGEBIET (1944) (DER FŮHRER 

SCHENKT DEN JUDEN EINE ST ADT) 

Režie: Kurt Gerron, Karel Pečený 

Kamera: Ivan Fric 

Hudba: Ghetto-Swingers, Gitarristen Coco Schumann, Hans Krása 

Produkce: Dienststellen des Reichssicherheitshauptamtes 
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Příloha 15: 

Umělec a Třetí říše I- Herbert von Karajan 

Mistr taktovky, generální hudební ředitel celého světa, božský zázrak, 

šaman a zaklínač, úchvatný génius, který dokázal vyvolat narkotickou 

závislost publika. Všechno to jsou titulky napsané po smrti dirigenta 

Herberta von Karajana 16. července 1989. Nikomu nevadilo, že se 

tentýž muž zaslepený touhou po kariéře dal bez rozmýšlení do služeb 

nacistického režimu. Každému velkému umělci je nějaké to škobrtnutí 

prominuto. U Herberta von Karajana se na něj dočita zapomnělo, 

třebaže trvalo dvanáct let. 

8. dubna 1933 vstupuje talentovaný mladý dirigent do NSDAP 

v rakouském Salzburgu. 1. května téhož roku se přihlašuje do 

nacistické strany podruhé, tentokrát v německém Ulmu. Svou 

budoucnost si tak velice dobře pojistil. Už v květnu byla sice NSDAP 

v Rakousku došasně zakázána a její tehdejší členové, které ke vstupu 

skutečně nikdo nutit nemohl, byli po válce posuzováni jako 

nejzapálenější nacisté. Sám dirigent vysvětloval své členství jako 

formalitu, jíž vlastně ani nevěnoval pozornost a která byla nutná 

k tomu, aby mohl vykonávat funkci generálního ředitele v Cáchách. 

Jenže tím se stal až v roce 1935, což dokazuje, že lhal. Každopádně 

byla po vstupu do strany jeho kariéra skutečně strmá. V sedmadvaceti 

letech se stal nejmladším hudebním ředitelem v říši a miláčkem médií. 

Že byl za takový postup straně vděčný, dokazuje i jeho účast na 

uvádění německých oper na obsazených územích, před jejichž 

začátkem nejednou předvedl skutečně mistrovský kus - nacistickou 

hymnu Horst Wessel Lied. Brzy otitulovala nacistická kritika tohoto 

obratného hudebního ředitele přízviskem "Wunder Karajan". 

Herbert von Karajan se narodil v roce 5. dubna 1908 

v salzburské rodině pocházející z Makedonie. Otec byl známým 

chirurgem a v synovi s nesporným nadáním viděl budoucí klavírní 
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hvězdu. Mladík Heribert- teprve později přejmenovaný na Herberta

cvičil už od čtyř let i šest hodin denně, jeho prsty se brzy zanítily a tak 

musel stále častěji hraní vynechávat. Když si intenzívním hraním 

přivodil příliš silný zánět šlach, sen se rozplynul. Karajan aspoň zpíval 

v dětském sboru na slazburských festivalech, které v té době díky 

Maxi Reinhardtovi a Arturu Toscaninimu dosáhly vynikající úrovně. 

V roce 1927 ukončil studium na konzervatoři Mozartea a zároveň 

maturoval na gymnáziu, jeho závěrečná práce pojednávala o 

termodynamice a vznětových motorech. Jeho otec chtěl, aby se syn 

věnoval něčemu praktickému, takže se Herbert zapsal se na vídeňskou 

techniku. U rýsovacího prkna ale vydžel necelé dva roky a přešel na 

konzervatoř, kde začl studovat dirigentskou třídu vídeňské hudební 

akademie. Sám o sobě tvrdil, že byl velice kritický už v mládí. S 

několika spolužáky si vždy zjistil, co je v opeře na programu, celý kus 

si doma přehráli a přezpívali, teprve potom představení navštívili a pak 

seděli u piva a společně nadávali na vše, co právě slyšeli. Karajan 

navíc zásadně nechodil na koncerty berlínské filharmonie vedené 

Furtwanglerem, jehož považoval za příliš agresivního a namyšleného 

Velkoněmce, a radši se věnoval fotbalu. Patrně zde se zrodila averze, 

která měla později vyústila ve skandální střety obou velikánů 

hudebního nebe. 

Už v jednadvaceti letech nastoupil Karajan jako dirigent 

v provinčním Ulmu a brzy se mu podařilo získat i díky stranické 

příslušnosti angažmá v Cáchách, kde poprvé velice zaujal kritiku 

nastudováním Verdiho Falstaffa. "Všechno, co jsem chtěl bylo 

pracovat, pracovat, pracovat, abych měl někdy v rukou něco, co mi 

patřilo. Byl jsem tím posedlý," říkal majitel průkazu NSDAP, jenž mu 

otevíral dveře do nejvyšších uměleckých kruhů třetí říše. Když 

v Cáchách velice prorežimě orientované divadlo nemělo šéfa, napsal 

Westdeutscher Beobachter: "Potřebujeme schopného ředitele opery, 

který by byl pokud možno i zasloužilým členem NSDAP. " Karajan 

patrně obě podmínky splňoval a v roce 1935 se stal ředitelem. 

Už v roce 1937 ohromil Berlín, když Wagnerovu operu Tristan a 

Izolda dirigoval zpaměti a způsob jeho nastudování byl označen 
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německým tiskem za největší hudební senzaci století. O Karajanův 

vzestup a vlastně i pád během nacistické éry se zasloužil jeho agent 

Rudolf Vedder, což byl nejen vlivný člen NSDAP, ale i člen SS, jenž 

měl obrovský vliv na tisk. Karajanovi nijak nevadilo, že mu agenta 

dělá esesák. "Bylo to naprosto pochopitelné. Jeho umělci pro něj byli 

něco jako děti a byla jeho povinnost ochránit je. " Karajanova 

umělecká činost navíc souvisela velice úzce se záměry propagandy. 

Nezdráhal se dirigovat koncerty k příležitostem různých nacistických 

oslav a tisk ho za to řádně chválil. "Zvláště vyzvedněme, jak Herbert 

von Karajan slouží nové ideji a stává se tak mužem, který může 

úspěšně vést novou organizaci našeho kulturního života ve smyslu 

nacionálního socialismu", poznamenává Westdeutscher Beobachter. 

V době nacistické vlády v Německu a Rakousku zažíval Karajan 

fenomanální úspěchy a byl režimem bezvýhradně oslavován. Jeho 

koncerty v zahraničí plnily ryze propagandistickou funkci, protože 

měly reprezentovat nové Německo. Ihned po vzniku protektorátu přijel 

do Prahy, aby zde dirigoval slavnostní uvedení opery. I dva pařížské 

koncerty, na Vánoce 1940 a v květnu 1941 měly signalizovat vítězící 

kulturní moc režimu. V roce 1940 za to obržel při příležitosti 

Hitlerových narozenin titul Staatskapellmeister. "Jedná se o fanatika, 

jehož fanatismus patří jen a jen hudbě, jež mu je vším, " napsal o 

Karajanovi muzikolog a divadelník Ernst Lothar. Sám dirigent 

vysvětloval své pošínání pragmatičtěji. "Pro mě je nejdůležitější 

duchovní svoboda. Možnost dělat si, co chci. " 

Když se v roce 1937 uvolnilo místo kapelníka Berlínské opery, 

volba padla překvapivě na mladého Karajana, který se stal zároveň 

dirigentem berlínské filharmonie. Při jeho prvním uvedení Fidelia byla 

opera poloprázdná, tisk ale zapracoval, vychválil Karajana seč mohl a 

při příštím uvedení téhož díla bylo vyprodáno. Deutsche Allgemeine 

Zeitung o debutu napsal: "Jméno v Berlíně naprosto neznámé získalo 

přes noc vynikající pověst. Herbert von Karajan publikum naprosto 

ohromil." Hymnická kritika působila asi více než Karajan sám. Druhé 

uvedení Fidelia se stalo politickou událostí, na níž nemohl chybět 

žádný z nejvyšších pohlavárů. Hvězda byla stvořena. Všichni se ale 

605 



ptali, kdo je ten Karajan, o němž v Berlíně nikdo neslyšel a který přišel 

evidentně proto, aby upozadil politicky nepohodlnou jedničku mezi 

říšskými dirigenty Furtwanglera. "Kdo byl ten mladý kouzelník? 

Třicetiletý člověk předvedl takový výkon, že by mu mohli padesátiletí 

tvůrci závidět, " útočil tisk na Furtwanglera, který byl nacisty 

označován za politického naivku, hlavně proto, že otevřeně 

opovrhoval nacistickou propagandou. "Od počátku mi bylo jasné, že 

mě ředitel opery i nejvýzfzmnějši kritik van der Null popouzeji proti 

Furtwanglerovi. Intrikovali proti němu opravdu zle a já jim sloužil 

jako mladý, neopotřebovaný konkurent, " řekl o svém vzestupu 

Karajan. Furtwangler ho považoval za ambiciózního mladíčka, který 

se stará jen o kariéru a je jí ochoten obětovat i poslední špetku cti. 

Karajan na oplátku staršího kolegu ignoroval úplně a nepovažoval ho 

za sobě rovného. Intriky, hádky a pomluvy byly mezi těmito dvěma 

velice podobnými egocentrickými muži neustále na pořadu dne. 

Goebbelse velice boj mezi oběma dirigenty rozčiloval, především 

Furtwangler si za ním chodil na Karajana stěžovat neustále. "Už zase 

střet Karajana s Furtwanglerem. Karajan se nechá tiskem vynášet do 

oblak, v tom má Furtwangler pravdu. Zarazím to, " píše Goebbels ve 

svém denníku například v roce 1940. A skutečně bylo poté o 

Furtwanglerovi slyšet znovu více, zvláště poté, co se stal šéfem opery 

a Karajan se navíc podruhé oženil s čtvrteční Židovkou. Furtwanglera 

měli přese všechno Hitler s Goebbelsem raději, již proto, že Hitler 

nemohl Karajanovi zapomenout, že zrovna při jeho návštěvě opery 

dirigované Karajanem jeden z pěvců opil natolik, že musel Karajan 

některé jeho pasáže jenoduše přeskočit. Hitler prý oznámil, že už 

nikdy na Karajanovo vystopení nepřijde. V roce 1942 mu byla údajně 

kvůli Hitlerově averzi činnost v opeře úplně zatavena. Hitler o něm 

měl říci, že není žádným reprezentativním německým dirigentem, 

jenže následky nebyly zdaleka tak hrozné, jak Karajan líčí, protože 

vytupoval i nadále s jinými hudebními tělesy. 

Karajan dirigoval poslední operu v Berlíně ještě v únoru roku 

1945. poté narychlo uprchl do Itálie a chtěl se usadit v Švýcarsku. 

Teprve šest týdnů před koncem války prchl do Milána. Chtěl žít ve 
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Švýcarsku a uniknout tak vyšetřování. Když mu americká armáda 

pochodovala pod okny, prozřel a rozhodl se zodpovídat za svých činů 

za války. Jeden důstojník mu slíbil betpečný převoz a doporučil mu, 

aby se na pár dní uchýlil do utečeneckého tábora a doprovodil 

transport uprchlíků do Rakouska jako tlumočník. Spíše než náhlé 

prohlédnutí byl za návratem do Vídně strach o budoucí kariéru, jíž by 

pobyt v neutrálním zahraničí určitě neprospěl. Dirigovat samozřejmě 

nemohl a zpočátku byl považován za téměř válečného zločince. Jeho 

obliba ale byla příliš velká a poté, co se nepodařilo po dvouletém 

vyšetřování průkazně dokázat jeho provinění z doby války, mohl opět 

celkem nerušeně pracovat. První poválečné angažmá dostal v roce 

194 7 v rodném Salcburku. Vypadá to, jako by se v roce 1948 vynořil 

čtyřicetiletý génius, který fascinoval celý svět, tento mýtus přetrvává 

dodnes. Jeho londýnský koncert v následujícím roce odstartoval 

mezinárodní kariéru. Od roku 193 7 působ li v berlínské opeře a 

následná izolace Německu za války o něm světu nedávala příliš vědět. 

Po válce se Karajan bránil tím, že se nikdy neúčastnil žádné 

akce, která nebyla čistě hudební. Zaponěl trochu, že i jeho hudba 

sloužila záměrům nacistické propagandy. Když se mu nepodařilo 

přesvědčit vyšetřovatele o tom, že dokumenty o jeho časném členství 

ve straně jsou falza, tvrdil dokonce, že by se do strany nerozpakoval 

vstoupit znovu. ,. Je to to samé, jako kdyby mě řekli, že jestli s nimi 

chci vylézt na Eiger, že musím být členem horolezeckého spolku. To 

bych přece také podepsal." Stejně tak před spojeneckou vyšetřovací 

komisí bezostyšně tvrdil, že kromě jednoho přehmatu nikdy 

nevystupoval na obsazeném území. Karajan se snažil se všemi 

prostředky vyretušovat svou minulost a nemohl se přemoci, aby 

přiznam chyby a učinil pokání. Nestal se obětí svých slabostí, ale své 

nafoukanosti a chorobné arogance. Nakonec se cítli jako vítěz. "Já už 

jsem byl hudebním ředitelem a Furchtwangler teprve dirigoval svůj 

první koncert. Nikdy nezapomenu, jak se před ním strachy 

z demonstrací třásl." V Německu bylo Karajanovi odpuštěno velice 

brzy, v ostatním demokratickém světě lidé přece jen zapomínali 

pomaleji. N a americkém turné v roce 1954 musel čelit mohutným 
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protestním akcím, výkřikům publika "Nazis go home!" a 

transparentům jako "Herbert von Karajan, a dapper little Austrian 

with relentless ambition, a Nazi befote the Anschluss!" Karajan byl 

přesto po návratu spokojený, protože kritika v tisku politické otázky 

přešla mlčením a interpretovala zájezd jako obrovský hudební úspěch. 

Významný krok v kariéře udělal Karajan až v roce 1954, kdy se 

stal po Furtwanglerově smrti na doživotí šéfdirigentem berlínských 

filharmoniků. S berlínskou filharmonií měl ročně absolvovat 

sedmdesát koncertů, vedl dirigentské kursy na hudební akademii, učil 

mladé dirigenty na kursech v zahraničí. O dva roky později začal 

šéfovat salcburskému festivalu a vídeňské opeře, z níž udělal během 

krátké doby bezkonkurenčně nejlepší operní scénu světa. Hned po 

svém příchodu radikálně proměnil podobu provozu opery a jeho 

přístup si vzali svůj i další šéfové významných operních domů. Od této 

chvíle musela být všechna díla uváděna v původním jazyce, což do té 

doby nebylo vůbec běžné. Češtinu ale Vídeň stejně neslyšela, protože 

například překlady Janáčkových oper od Maxe Broda považoval 

Karajan za příliš dobré a nařídil udělat výjimku. Nešlo samozřejmě o 

nesrovnatelně autentičtější znění operních děl, ale také o to, že největší 

operní pěvci mohli vystupovat ve Vídni bez nejmenších jazykových 

problémů. Karajan sám dirigoval čtyřicetkrát za sezónu a podepsal 

dlouhodobé smlouvy s největšími hvězdami té doby. Kromě toho 

inscenace tvořili špičkoví světové režiséři a scénografové, protože 

Karajan rád diváky překvapoval a kladl důraz na divadelnost opery a 

odmítal statičnost a jednostranné zaměření na hudební stránku. 

Karajanova éra není podle znamlců dodnes překonána. 

Z opery odešl uražen v roce 1964 kvůli neshodám se 

spoluředitelem Egonem Hilbertem a kvůli neustálým hádkám 

s operními odbory. Když se mu podařilo přenést dodnes uváděnou 

Bohému režírovanou Francem Zeffirelim z milánské La Scaly do 

Vídně, chtěl aby to bylo se vším všudy, tedy i s nápovědou. To 

odboráři odmítli, ale Karajan trval tvrdohlavě na svém. Když pár 

minut před premiérou skutečně italská nápověda usedla na své místo, 

začala stávka zaměstnanců opery a jediný, koho ten večer diváci 
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uviděli byl Karajan, který zůstal orchestřišti. Po poměrně dramatickém 

odchodu se věnoval především vídeňským a berlínským 

filharmonikům a působil jako intendant berlínské opery. 

Za pultem si muž s hubenou postavou, teatrálně načesanými 

vlasy a pronikavýma modrýma očima dokázal naprosto podmanit 

publikum. Při dirigování vypadal jako kněz, který medituje se 

zavřenýma očima. Jediným kontaktem mezi ním a orchestrem se měla 

stát taktovka, osvětleny měl mít pouze ruce a vypadal, jakoby se 

z pódia téměř ztrácel. Trochu jinak tomu prý bylo v soukromí, kde 

působil jako "malá osůbka s neobratnými gesty a malou slovní 

zásobou, která se stane osobností teprve za dirigentským pultem". 

Karajan je téměř vždy líčen jako charismatický, nekompromisní, 

arogantní a sebevědomý člověk se samolibostí dandyho. Byl ostatně 

třikrát ženat. Jeden blízký přítel o něm řekl, že budil "dojem 

nafoukaného člověka, který si určil cíle a ty se jal s maximálním 

nasazením dosáhnout. S lidmi vycházel velice těžko. Nikdy nepřistoupil 

na kompromis a tím si vytvořil mnoho nepřátel. " 

Karajan vystupoval téměř jako hvězda showbyznysu. Režisér 

Anthony Griffiths o něm prohlásil, že jeho sebeprezentace na 

veřejnosti byla dokonale vykakulovaná. "Pořád se ptal sám sebe, čím 

ještě ostatní oslnit. Bylo v něm něco velmi hollywoodského. " Karajan 

miloval automoblily. Vlastnil řadu luxusních mercedesů, rolls-royce, 

porsche-turbo i ferrari-testarossu. Měl také obrovské finanční 

požadavky. Klidně odřekl termín konceru, aby mohl dirigovat jiný, za 

nějž dostal víc zaplaceno. Pozvání často přjal jen tehdy, když mu 

kromě honoráře slíbili i odkoupení práv na jeho filmy pro tamější 

televizi. 

Karajan byl hyparaktivní člověk - dirigent, producent, režisér, 

mediální hvězda, ředitel festivalu učitel. Vedle vedení Vídeňské 

opery působil v Berlíně i v milánské La Scale, řídil Salzburský 

festival, věnoval se tvorbě filmů a natáčel tolik gramofonových 

nahrávek, že se stal v tomto odvětví takřka dominantní osobností. 

Nahrál více než 800 desek a první CD s vážnou hudbou na světě. 

Udržoval se ve skvělé kondici, celý život byl zapáleným jogínem, 
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náruživým lyžařem a miloval pilotování svého letadla. Když měl 

vystupovat v Praze, přistál sám na letišti. Všechny tyto aktivity mu 

umožňovaly pracovat neúnavně až do své smrti v jednaosmdesáti 

letech, kdy ještě šéfoval berlínským filharmonikům. 

Jeho repertoár byl široký, od barokních skladem až po 

modernu. Jeho příznivci ho bez diskusí považují za největšího 

dirigenta všech dob. "Karajan poprvé lidem předvedl, že i velký 

symfoniký orchestr může hrát s precizností orchestru smyčcového, " 

říká o něm houslista Joseph Szigéti. Jeho odpůrci mu sice přiznávají 

technickou dokonalost, ale postrádají v jeho projevu větší citové 

zaujetí. Říklao se, že je diktátor a tyran, který chce z orchestru vždy 

vyždímat naprosté maximum. "Žádný orchestr nemá vlastní zvuk, ten 

tvoří teprve dirigent. " Karajan byl charakteristický panatickou 

preciózností, s níž nastudovával všechny díla. Tu prý převzal od 

Artura Toscaniniho, na jehož bayreuthská vystoupení dojížděl jako 

student na kole. Sám říkával, že forma musí být dokonalá. "Kdo ji 

zničí, poškodí i obsah. " 

Karajan nekompromisně odmítal hudební avangardu. " To už 

dosáhnou lepších tónů dva lidé se zahradní hadicí, " říkal. 

Schonbergova díla hrál spíš z oportunistické diplomacie, aby mezi 

avandgardisty neplatil za reakcionáže, než z vnitřního přesvědčení. 

Modernistický opus sám od sebe nedirigoval nikdy a moderní hudbu 

nikdy neocenil, snad proto, že sám skoro jako jediný dirigent nikdy 

neskládal. 

V sedmdesátých letech Karajan úplně ovládl salcburský 

festival, kde každoročně vytupoval s berlínskými filharmoniky. 

Založil zde tradici festivalových velikonočních her, trochu jako 

protiváku tradičnímu festivalu letnímu. V roce 1972 mohl intendant 

berlínské filharmonie konstatovat, že Karajan je "slavný po celém 

světě a ne potřebuje už žádnou další glorifikaci. V poslední době mu 

jsou nabízena místa ředitele nejvýznamnějších světových hudebních 

těles, která s díky odmítá, aby se mohl věnovat berlínským 

filharmonikům, s nimiž se cítí těsně svázán". Kritické hlasy se ozvaly 
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proti Karajanovi nejprve kvůli festivalu, ktarý byl označen za událost 

pro boháč a pro snoby. Karajan prý vyhazoval taové množství peněz, 

že jich festival pod jeho vedením spolkl za pět týdnů více něž většina 

německých operních domů za rok. V Berlíně se začalo kvůli 

neustálým závazkům místních filharmoniků v Salcburku mluvit o 

Berlínské filharmonii, Salcburk. 

Karajanova kariéra vrcholila v polovině sedmdesátých let. 

V roce 1978 ho postihla mrtvice, která mu ztížila pohyb a navíc to 

začalo během desátého velikonočního salcburského festivalu mezi 

dirigentem a berlínskou filharmonií povážlivě skřípat. Karajan začal 

měnit nepředvdatelně program a nadávat na některé neschopné 

hudebníky v orchestru. V roce 1982 vypukla doslova mediální bouře, 

když se rozhodl do orchestru plného mužů přijmout třiadvacetiletou 

klarinetistku a představenstvo filharmonie se proti tomu postavilo. 

Karajan se postaral o nevídanou publicitu případu, pohrozil zrušením 

všech zájezdů filharmonie i účinkování na Salzburském festivalu, což 

by byla znatelná finanční újma. Tímto tvrdým tlakem nakonec mladou 

hudebnici prosadil aspoň na zkušební období. Poté, co po několika 

měsících rezignovala, protože ji kolegové nestrpěli, Karajan odmítl 

s filharmonií účinkovat v Salzburku na svatodušním koncertě a na 

vlastní náklady do něj dopravil filharmoniky vídeňské. Berlínská 

filharmonie na oplátku odmítla účinkovat v dalších Karajanových 

filmech. To byl citelný zásah, protože mistr do projektu investoval 

obrovské částky. Musel hledat náhradu, ale když zjistil, že ke 

spolupráci není volná ani vídeňská, ani drážďanská filharmonie, napsal 

kajícný dopis do Berlína a požádat o obnovení spolupráce. 

Karajan se snažil prosadit i jako režisér a od konce padesátých 

let řadu svých oper inscenoval. Často byla taková uvedení oceňována 

jako úžasně homogenní. "Karajanova scénická tvorba není nic jiného 

než nejvěrnější odraz jeho režie hudební, tak jak slyší hudbu, tak ji 

také vidí," psala kritika v Stiddeutsche Zeitung. Na druhou stranu byla 

taková podvojná aktivita shledávána poněkud podivnou. Navíc byl 

Karajan nepochybně považován za lepšího dirigenta než režiséra, 

protože při inscenacích příliš tíhl k romantizujícímu pojetí, někdy až 
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líbivému. Koncem sedmdesátých let zachvátila dirigenta filmařská 

horečka. Naučil se od režiséra Henri Clozota řemeslu a vrhl se na 

natáčení děl, která neměl být toliko "optickou interpretaci skladeb", 

ale měla ambice stát se plnohodnotnými filmy. Optický vjem byl podle 

něj stejně důležitý jako zvuková nahrávka a trval na tom, že jeho dílo 

musí přetrvat v celku. Filmová společnost Unitel mu poskytla 

nejmodernější technické vybavení a Karajan začal nahrávat stereo 

mnohem dřív, než bylo takové vysílání vůbec zavedeno, spolupracoval 

zásadně s berlínskou a vídeňskou filharmonií a s orchestrem milánské 

La Scaly. Mezi lety 1970-1982 realizoval dvacet snímků, z nichž je 

patrné, že neměl rád jakýkoliv naturalismus, ale krásu, kterou nemělo 

nikdy rušit nic ošklivého. Kritika mu samozřejmě taková ,jen

estetická" díla nepochválila a o hrdince filmu Rheingold-Film (1980) 

napsala, že vypadá uměle jako vítězka mezinárodní soutěže královen 

krásy. V posledních letech života založil svou vlastní filmovou 

společnost Telemondial, díky níž chtěl znovu natočit všechna důležitá 

díla, jež v životě inscenoval. Realizoval ale jen několik projektů, 

z nichž ho každý stál přes milion marek. 

Když se Leonard Bernstein dozvěděl o jeho smrti, přeručil 

koncert a pronesl Karajanovo motto: "Každý umělecký čin je 

vítězstvím nad lidskou leností. " Jako umělec byl Karajan geniální. O 

tom není pochyb. Člověk Karajan ale očividně nedosáhl velikosti 

umělce Karajana. 
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Příloha 16: 

Umělec a Třetí říše II- Václav Talich 

"Já strašně rád pracuju a pracovat se dá za každých okolností. Tento 

fanatismus práce mne převedl přes všechno," řekl dirigent Václav 

Talich při krátké promluvě k filharmonikům v den svých 

devětašedesátin. "Ale nechci dál chodit jako člověk, který se čímkoliv 

a tím nejmenším svému národu provinil," dodal. 

Často se objevují názory, že Talich znamená pro české hudební 

interpretační umění totéž, co Smetana či Dvořák pro umění 

skladatelské. Někdy je dokonce nazývám českým Karajanem. 

Porozuměl tradici české hudby 19. století a dal jí tvář, která je dodnes 

moderní. Jeho životní příběh ale především překračuje oblast umění a 

je velice poučným zrcadlem doby, v níž žil. 

Narodil se 28. května 1883 v Kroměříži a na pražské 

konzervatoři studoval od roku 1896 housle a vstoupil dokonce do 

exkluzivní třídy profesora Ševčíka. Po absolutoriu působil rok jako 

první houslista Berlínské filharmonie. V jednadvaceti se Talich 

rozhodl stát dirigentem. K vůli onemocnění tuberkulózou musel ale z 

Berlína zanedlouho odejít a po uzdravení odjel do Ruska. První delší 

angažmá získal Talich v Lublani v letech 1908 - 1912. V roce 1917 

dokončil Josef Suk symfonickou báseň Zrání, kterou svěřil dosud 

neznámému příteli Václavu Talichovi, pro nějž se premiéra 30. října 

1918 stala zásadním mezníkem. Po novém roce byl jmenován druhým 

dirigentem České filharmonie a v září 1919 se stal jejím šéfem. Stát v 

čele mladého orchestru zpočátku znamenalo každodenní boj za 

zlepšení materiálních podmínek hráčů. Chybělo stálé organizační 

zázemí i společenské povědomí, že česká kultura potřebuje stálý 

orchestr. Hmotná nouze pro Talicha ale nikdy nebyla argumentem pro 

snižování nároků. Hospodářská situace orchestru se zlepšovala jen 

pomalu, zato jeho úroveň rostla strmě vzhůru. 
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V roce 1924 Česká filharmonie pod Talichovým vedením 

excelovala na mezinárodním hudebním festivalu v Praze, o dva roky 

později s ní Talich provedl Stravinského Svěcení jara, v tomtéž roce 

podnikl s Mahlerovou 9. symfonií zájezd do Vídně a úspěch byl 

ohromný. Talichova mezinárodní proslulost rostla, takže byl zván ke 

všem významným evropským orchestrům - do Itálie, Francie, 

Německa, Velké Británie, Sovětského svazu nebo do Švédska, kde se 

stal v letech 1931 - 1933 hlavním dirigentem Stockholmského 

orchestru. 

Po dvou sezonách se ale znovu vrátil k České filharmonii a 

mohl začít vyučovat i na konzervatoři. Od počátku svojí činnosti měl 

ale řadu nepřátel a prakticky každý jeho významný krok byl někým 

napadán. Za přílišné prosazování Smetany, za malou úctu ke 

Smetanovi, za malou péči o soudobé autory, za příliš časté uvádění 

soudobých autorů, za pedantství, zároveň za subjektivismus a 

podobně. Největší kampaň se rozpoutala, když mu bylo po smrti 

Otakara Ostrčila nabídnuto místo šéfa opery Národního divadla. 

Zatímco v České filharmonii musel mnohé budovat úplně od začátku, 

jako správce opery Národního divadla mohl navázat na dva svoje 

předchůdce. Měl prý Kovařovicův temperament a smysl pro plnost 

zvuku, vzdělání i rozhled Otakara Ostrčila. 

Situace po Mnichovu ho postavila před otázku, jestli zůstat 

doma a vystavovat se rizikům, nebo emigrovat. Možností, kde hledat 

útočiště, nebylo málo, ale rozhodl se zůstat. Válečná úroveň 

Národního divadla byla díky němu nejvyšší v historii. Vedle toho 

založil festival Pražský hudební máj a až do roku 1941 byl zároveň 

šéfdirigentem České filharmonie. Byl na vrcholu sil a jeho činorodost 

se opírala o velice problematické přesvědčení, že práce a nejvyšší 

kvalita sama o sobě znamená určitou mravní hodnotu: "Záležitosti 

kulturní přestaly být výsadou zasvěcenců a mají se stát nejdůležitější 

složkou projevu národní vůle a hrdosti." Své kolegy se snažil ze všech 

sil přesvědčovat, že "obklopeni německým mořem můžeme prokázat 

právo na život jedině fanatickou výkonností, věnujte se úplně naší 
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práci, vždyť je to jediné právo, které nám ponechává dnešní systém." 

Nacisté se přirozeně snažili získat Talicha na svou stranu. Samozřejmě 

nelze tvrdit, že se vš dělo s jaho souhlasem. Těžko mohl něco dělat 

proti úpravám svých interview či článků, a patrně proti jeho vůli byl 

jmenován i do Ligy proti bolševismu. Talich se i bránil. Nechal SI 

například zbytečně operovat kýlu, jen aby nemusel dirigovat v 

berlínské opeře. Když musela v Berlíně hostovat Česká filharmonie, 

vymínil si Talich na program Beethovenova Egmonta a celou Mou 

vlast, která se v Protektorátu směla hrát jen bez Tábora a Blaníku. 1568 

V září roku 1939 hrála totiž pod taktovkou Václava Talicha Česká 

filharmonie Smetanův cyklus Má vlast v Praze naposledy jako celek. 

Od tohoto data směly být tu a tam uvedeny pouze jednotlivé části. 

Václav Talich byl prominentní osobou a že byl okamžitě v zorném 

poli okupantů, bylo nabíledni. Pražským hudebním májem dal 

nacistům najevo, že je třeba jej respektovat. 1569 Ti poznali, že je dobré 

mít ho pod kontrolou. "Co jiného může narovnat naši páteř a naplnit 

nás pocitem důstojné národní svébytnosti, jestli tak neučiní nezlomný 

optimismus Smetanův, prostá víra Dvořákova a evangelium lásky, 

kterým zakončil své životní dílo Josef Suk? Dnes více než kdy jindy 

máme povinnost dokázat sobě i jiným, že nechceme o své kulturní 

vyspělosti prázdně deklamovat, nýbrž že jsme ochotni přinést každou 

oběť naší vzdělanostní pospolitosti a o tu pospolitost hlavně jde," 

pronesl Talich úvodem k Pražskému hudebnímu máji v roce 1939. 

1568 Od března 1941 bylo opět možno hrát v Praze Mou vlast celou, že však tento zjevný 
národní symbol nacisty provokoval, platilo nadále. V tištěných programech se uváděl 
obsah prvních čtyř částí, poslední dvě musely být odbyty jednou větou. "Cyklus symf. 
básní Vlast končí mohutnými skladbami V. Tábor, VI. Blaník," lze například číst na 
programu rozhlasem přenášeného koncertu České filharmonie s Rafaelem Kubelíkem z 5. 
března 1944. Publikum pochopitelně bližší výklad nepotřebovalo. Ale když v únoru 1945 
hrála Česká filharmonie Mou vlast s dirigentem Karlem Boleslavem Jirákem a kritik 
Zdeněk Němec napsal do Českého slova o "vítězném pochodu blanických rytířů, 
přicházejících v nejtěžší chvíli národa a přinášejících mu spásu a vyproštění z pout 
poroby", stálo jej patnáct řádek této zprávičky, podepsané značkou "ek"- čtyři měsíce 

před koncem války - život. 

1569 "Bedřich Smetana nepískallákavou písničku Krysařovu, nýbrž hřměl bojovným 
husitským chorálem. Neukolébával průměrného člověka chválou českosti, jakožto 
českosti (co je české, to je hezké), nýbrž štval ho k výkonnosti, měřitelné neúprosnými 
hledisky světovosti. Naučil nás sloužit s evangelickou prostotou, hledat, neopakovat a 
věřit, že jen projev národně nejryzejší má mezinárodní platnost," řekl Talich k příležitosti 
jubilea Bedřicha Smetany v roce 1944. (Václav Talich, úvahy, projevy stati, Beroun 
1983, s. 17n) 
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Na podzim roku 1940 zorganizoval Joseph Goebbels studijní 

cestu českých kulturních pracovníků a novinářů Říší a Holandskem. 

Mezi čtyřiatřicítkou účastníků byl i Talich. Cesta končila ll. září v 

Berlíně přijetím u Goebbelse, jenž dal přítomným ve svém projevu 

jasně najevo, co se od nich očekává. Hovořil o tom, že se právě 

odehrává velké historické drama, největší, jaké Evropa dosud zažila. 

Hovořil o svém přesvědčení, že se toto drama rozhodne k prospěchu . 

"Osudu se nelze vzepřít. Seznamte svůj národ se stavem věcí. Zjevte 

mu historické úkoly, před nimiž Evropa stojí, z hledisek, která dosud 

nezná. Věřím, že když si promyslíte válečné události uplynulého roku, 

dojdete k výsledku, že jsme my Češi zvolili přece tu lepší cestu. Dnes 

máte možnost, uvědomit si všechny přednosti, jež vám Německá říše 

nabízí. Zaručujeme vám ochranu. Nikdo vás nenapadne. Máte také 

možnost zprostředkovat přednosti svého národa celému Německu. 

Máte možnost hrát v Říši vaši hudbu, vaše filmy, dodávat sem vaši 

literaturu, tisk, vysílat rozhlasem. Víte, že německý lid byl kulturně 

vždy velmi otevřený a ochotný přijímat. Na tom nehodláme nic měnit. 

Neboť my nejsme diktátoři, nýbrž vykonavatelé vůle našeho lidu." 

Goebbelsovu řeč otiskl časopis Bohrnen und Mahren spolu s 

vyjádřeními některých účastníků k ní, mezi nimi Václava Talicha. 

Talichovo stanovisko přinesly i jiné listy, s vlastními komentáři, 

přestože Talich články neautorizoval. Talich řekl: "Vzestup naší hudby 

byl těsně spojen s hudební minulostí Německa. Smetana je výhonek 

novoromantismu, Dvořák dítě pozdního klasicismu. Na obou těchto 

géniích vidíme, jak dokážou silné individuality přijmout impulsy z 

Německa a přece hovořit vlastním jazykem .... Přesvědčíme se, že naše 

vnímavé stanovisko k Říši může být nebezpečím jen pro slabochy a 

kariéristy, nikoli však pro muže plné energie a tvořivé síly. Naše 

kulturní samostatnost má být chápána jako kulturní souboj. Je třeba, 

aby se objevili lidé, kteří se nebojí odpovědnosti." 1570 

1570 Václav Talich, úvahy, projevy stati, Beroun 1983, s. 17 
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Goebbelsovým nabídkám se nedalo uniknout a dirigent se tak 

před vlastním národem znemožnil jako kolaborant, přestože se snažil 

unikat, ale nikoliv dotatečně. Bál se přirozeně, protože vystavoval do 

nebezpečí nejen sebe sama, ale celý orchestr. V roce 1944 se marně 

snažil zachránit soubor Národního divadla před totálním nasazením. 

Od uzavření Národního divadla 1. září 1944 žil ve své berounské vile. 

Tam studoval Libuši a věřil, že po válce to bude první opera, kterou 

uvede v Národním divadle. Nic to nemění na skutečnosti, že se 

dirigent stal v podstatě propagandistickou zbraní. Německé orgány 

instruovaly například 31. ledna 1941 velice důrazně české novináře o 

tom, že je třeba zdůraznit zájezd Talicha s Českou filharmonií po říši a 

především se to týká samotných vystoupení v Berlíně a v Drážďanech. 

Tuto zprávu měli všichni komentovat jako doklad vzájemných 

kulturních styků. 1571 

Nejen že Talich dirigoval řadu oficiálních koncertů, které 

využívala nacistická propaganda ve svůj prospěch, ale nejednou se 

vyjadřoval do tisku i k politickým tématům a nevyhnul se dokonce ani 

aktivistickým projevům k představitelům kultury ve prospěch nacistů, 

takže se na něho řada z nich násldně odkazovala. "Spolehlivým testem 

či spíše sondou do morálního stavu celé české kultury" 1572 označil 

Vladimír Just například anketu proti (žid o )bolševismu z počátku roku 

194 3. Arij ský boj oslovil původně 1 00 českých kulturních pracovníků, 

aby se k otázce židobolševismu písemně vyjádřili. Odpovědělo jich 

přes urgence jen 34, z toho 18 tvůrčích pracovníků, většinou nikoli 

nejvyšších (až na výjimky) uměleckých kvalit. Anketa skončila až 

v květnu 1943. Menšina odpověděla hned, několik umělců dostalo 

strach a po opakovaných žádostech odpověď do redakce poslalo, ale 

většina anketu ignorovala. Pro ty méně odvážné nebylo lehké v dobách 

strachu odmítnout. František Kožík se prý rozplakal, protože se bál, že 

by byli s manželkou ve společnosti znemožněni a že by ho to zničilo, 

1571 Končelík-Koplová-Kryšpýnová: Český tisk pod nadvládou Wolfganga Wolframa von 
Wolmara, Praha 2003, s. 267 
1572 Just, Vladimír: Věc: Vlasta Burian. Rehabilitace krále komiků, I. vydání, Praha 1994, 
s. 69 
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za něco podobného dostal prý několik výhružných dopisů. 1573 Zatímco 

Vlastimil Rada odpověděl vyhýbavě a poukázal "na projev státního 

prezidenta a vlády v Lucerně 26.2., jehož jsem se jakožto předseda 

Výtvarného odboru za Uměleckou besedu zúčastnil", lektor Národního 

divadla Miloš Hlávka byl velice aktivistický a "chvěl se odporem". 1574 

I on patřil k těm, kteří se vydali za Pražského povstání "očistit na 

barikády" a zahynul tam. 

Spisovatel A. C. Nor napsal, že odpovědí je jeho "účast na 

manifestačních projevech českých kulturních pracovníků, na nichž 

promluvili pánové ministr E. Moravec, prof. Miloslav Hýsek, profesor 

F. Sekanina, direktor V. Talich a jiní. Pokládám za nevhodné, aby 

člověk tak nepatrné důležitosti, jako jsem já, dodával něco k výrokům 

mužů tak významných." 1575 Skladatel Jaroslav Křička působil mnohem 

horlivěji: "Samozřejmě stojím za říšskou myšlénkou a za bojem Říše -

jinak nemohl bych dnes státi v čele ústavu tak význačného jako je 

konzervatoř." 1576 Na anketní otázku odpověděl jediný herec- Jaroslav 

Marvan: "Vážený pane šéfredaktore, na Váš dotaz odpovídám, že jako 

člen Národního souručenství plně souhlasím s projevem p. státního 

presidenta Dr. Háchy, což dokládám osobní účastí na manifestačních 

projevech kulturních pracovníků, kde mluvili p.p. prof. univ. Hýsek, 

mistr R. Deyl, prof. Sekanina, dr. Talich a jiní. Domnívám se, že by 

bylo zbytečno, abych já dodával něco k výrokům tak výrazných 

osobností a mluvil o věcech, které jsou dnes každému samozřejmé. 

Jar. Marvan, divadelní a filmový herec, Praha-Střešovice." 1577 

Talichovy projevy při různých oficiálních příležitostech pak byly 

tím, co mu po válce skutečně přitížlilo.Konec války znamenal kromě 

svobody i mstu a bezpráví. Talich byl označen za kolaboranta, nebyl 

vpuštěn do budovy Národního divadla a o několik dní později byl při 

setkání se Zdeňkem Nejedlým u Smetanova hrobu na Vyšehradě 

obviněn, že prováděním Smetany za nacistického režimu zneuctil 

1573 Arijský boj, r.4, č.ll, 13.3. 1943, s. I 
1574 tamtéž 
1575 Arijský boj, r. 4, č.l3, 27.3.1943, s.2 
1576 Arijský boj, r. 4, č.l6, 17.4.1943, s.2 
1577 tamtéž 
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českou hudbu. 16. května 1945 byl v Berouně zatčen a veden 

v poutech přes město, aby si užil hanby, poté eskortován do pankrácké 

věznice. "Talich byl uvězněn na přímý rozkaz generála Raicina, 

tehdejšího šéfa bezpečnosti na ústředním výboru strany. Ale ten o 

Talichovi nevěděl nic. Někdo mu musel říct, ke komu má poslat 

četníky a koho nechá jít v eskortě pěšky do Berouna - to znamená 

uličkou hanby mezi lidmi. Je nesporné, že to byl buď přímo Nejedlý, 

nebo na pokyn Nejedlého někdo jiný," tvrdí blízký Talichův přítel 

Ivan Medek. 1578 Protestní dopis členů České filharmonie předsedovi 

vlády Fierlingerovi zůstal bez odezvy. Po osmi týdnech věznění byl 

Talich propuštěn na příkaz prezidenta Beneše. K soudní žalobě proti 

němu pro nedostatek důkazů nedošlo, čestný soud při Svazu 

výkonných hudebních umělců došel v listopadu 1945 k závěru, že 

Talicha nelze vinit z nečeského chování. "Talich neměl výčitky, ale 

měl pocit hluboké uraženosti. Tohle vězení mělo vliv na jeho 

psychickou situaci po celou poválečnou dobu, kdy to sice byl pořád 

velký mistr, ale ta obrovská vitalita a síla, kterou měl předtím, byla 

zlomena. A je třeba říct, že žádný světový dirigent nebyl postaven po 

2. světové válce do situace úplného zákazu veřejného vystupování, 

velikého potupení a kriminálu. Ani Karajan, u kterého je jeho 

dobrovolné členství v NSDAP zcela evidentní. Ani Furtwangler ne. 

Čestný soud pak ale Talicha osvobodil v plném rozsahu, proč tedy 

nesměl až do září 1946 veřejně vystupovat? "Muzikanti a dirigenti 

stáli jednoznačně za Talichem. Byla tady ovšem velká skupina lidí 

kolem Nejedlého. Především Mirko Očadlík, který byl ředitelem 

hudebního vysílání v rozhlase a způsobil například to, že se nikdy 

žádný koncert Českého komorního orchestru nevysílal a nenatáčel. 

Slovo Talich se v rozhlase nesmělo vyslovovat." 1579 Podle Talichova 

starého nepřítele a nového ministra školství Zdeňka Nejedlého mělo 

ale Národní divadlo za války mlčet, a ne hrát Němcům. Kolaborantské 

chování za války sice nakonec dirigentovi prokázáno nebylo, ale v 

1578 Talichovské vzpomínání Ivana Medka, Melodie č. 7, 24. 8. 2003, s. 24nn 
1579 tamtéž 
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tisku si Causa Talich žila dál vlastním životem a veřejnost mu nechtěla 

zapomenout. 1580 V jednom dopise z roku 1945 píše: "Pravda a právo 

ovšem vítězí, ale běda těm, jež Bůh vybírá, aby na nich provedl důkaz 

o nepotlačitelnosti dobra. Pocítil to náš národ během těch hrozných 

šesti let ve velkém a pocítil jsem to já během posledních sedmi měsíců 

v malém. Teď chodím nedůvěřivý, potlučený, a bude třeba potkat ještě 

mnoho dobrých lidí, aby se ve mně znovu rozhořela důvěra a chuť k 

práci." Obojí znovu našel hlavně díky vzniku Českého komorního 

orchestru. Na jaře roku 1946 se sešla skupina jeho žáků z mistrovské 

školy konzervatoře a spolu s Ivanem Medkem, který pak měl na 

starosti většinu organizačních záležitostí, založili dobrovolný soubor 

mladých konzervatoristů. S nimi mohl Talich začít pracovat v době, 

kdy nesměl veřejně vystupovat. 

Když se po volbách v květnu 1946 stal se ministrem školství a 

osvěty Jaroslav Stránský, který měl Talicha v oblibě, dirigentovi se 

znovu otevřela možnost pracovat s orchestrem Národního divadla. S 

ním Talich nastudoval Mou vlast pro své první poválečné vystoupení, 

které se uskutečnilo v září 1946 ve Smetanově síni. Brzy poté přišel 

první koncert s Českým komorním orchestrem s pořadem staré české 

hudby. Výkon mladého souboru vzbudil nadšení. Psychické vypětí 

však způsobilo, že koncem roku 1947 dostal záchvat mrtvice a několik 

měsíců se léčil. Po Únoru 1948 přišel další zákaz Talichova 

vystupování a zánik Českého komorního orchestru. Byl poslán na 

Slovensko budovat Slovenskou filharmonii a s Českou filharmonií 

mohl časem alespoň nahrávat. Naposledy veřejně dirigoval 19. 

listopadu 1954 koncert s mozartovským programem. Václav Talich 

zemřel16. března 1961 v Berouně. 

1580 Zajímavý je třeba i dopad této aféry na Bohuslava Martinů, který uvažoval o návratu 
do vlasti ihned po skončení Druhé světové války. Talichovo věznění vyvolalo v Martinů 
oprávněné pochybnosti o vývoji poměrů v Československu. Přes pozvání a nabídku místa 
profesora kompozice na pražské konzervatoři oficiální vyrozumění z příslušných úřadů 
Martinů nikdy neobdržel a usousil, že zájem o jeho návrat ze Spojených států oficiální 
činitelé nemají. 
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Příloha 17: 

Elfriede Jelineková, autorka hry Burgtheater 

Život na hranici šílenství, extrémní feminismus, radikální levicové 

názory, nenávist k vlastnímu státu, dílo plné perverze, sexuálních 

obscéností, brutality a negativismu. To všechno charakterizuje 

držitelku letošní Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinek. Zatímci 

v neněmecky mluvící části Evropy bylo její jméno téměř neznámým 

pojmem, v rodném Rakousku se stala už před lety mediální ikonou. Při 

reprízách jejích her praskají vídeňská divadla ve švech a jakmile se 

k něčemu vyjádří, jsou jí plné noviny. 

Porotu Švédské akademie přesvědčila Jelineková zdrcující 

kritikou své vlasti, kde společnost toleruje sexuální násilí a zamlčuje 

svůj podíl viny na nacismu. Jelineková zareagovala tak, jak se od 

kontroverzní osobnosti očekává. "Jsem zcela určitě osoba, která si tu 

cenu přála ze všech nominovaných nejméně. Přišlo mi to dost 

groteskní, ale není to moje rozhodnutí, já za to nemůžu." Hned po 

udělení ceny místo oslav začala přemýšlet, jak se za půl hodiny, která 

ji zbývala do interview pro BBC, stihne naučit anglicky. Mezitím 

začali její vídeňský dům obléhat novináři a spisovatelka zalitovala, že 

nedostala čas na útěk. 

Elfriede Jelineková má řadu odpůrců a ti jí to dali ihned po 

oznámení rozhodnutí akademie znát. Mezi výtkami, které se na její 

adresu po udělení Nobelovy ceny snesly, je nejvíce slyšet tu, že už léta 

podává velice negativně zkreslený obraz Rakouska. Podle dalších 

kritiků je letošní udělení Nobelovy ceny jen politický pohlavek Jorgu 

Haiderovi. Spisovatele Martin Mosebach tvrdí, že Jelineková je jedna 

z nejhloupějších lidí západní polokoule a cena prý patří všem 

rakouským antifašistům. Podle satirika Wernera Schneydera si 

spisovatelka ve celém svém díle pouze veřejně řečí své osobní, 

především sexuální problémy. 

621 



Naopak příznivci oslavují Jelinekovou jako symbol vůle k 

odporu. Nobelovu cenu odjakživa získávají literáti nejen za své dílo, 

ale i za osobní postoje. Rakušanka napsala skutečně řadu kvalitních 

děl, navíc vytrvale tepe společnost a umanutě nutí svými radikálními 

názory veřejnost k tomu, aby se vyslovila jasně pro nebo proti. 

Elfriede Jelineková se narodila 20. října 1946 ve štýrském 

Mtirzzuschlagu jako jediné dítě Friedricha a Olgy Ilony Jelinekových. 

Vídeňský Žid Friedrich Jelínek, jehož otec pocházel z Čech, byl podle 

své dcery těžce neurotický člověk na hranici psychózy. "Tato tragická 

postava", jak ho nazývala dcera, zemřela v roce 1969 na psychiatrické 

klinice. Větší vliv měla na výchovu Jelinekové její dominantní matka, 

která na dceru dohlížela s katolickou přísností a vedla ji cíleně k 

hudební kariéře. Jelineková nejprve navštěvovala klášterní školu, 

potom gymnázium a vedle toho studovala na konzervatoři klavír, 

balet, varhany, barokní flétnu, v hudební škole housle a violu a 

soukromě ještě kytaru. Přes všechny zákazy se snažila provokovat 

aspoň svým zevnějškem. Obří mužské svetry, oblečení černé barvy a 

nápadné líčení považovala za "směs punku a existencionalistické 

vizáže". 

Matka byla autoritou, která v dceřiných románech přerůstá 

v monstrum nadlidské velikosti a síly, s nímž je soužití psychicky 

nesmírně náročné. "Matka mě střídavě vynášela do nebes a zároveň 

mnou naprosto opovrhovala." Již ve školce nechala Olga Jelineková 

svou dceru prohlédnout na psychiatrii, kam poté musela docházet 

každý týden. Dědičné vlohy, otcova nemoc a smrt, neurotický vztah s 

matkou, pravidelné návštěvy psychiatra, matčin absolutní dohled a 

zákaz sexu vedl u Jelinekové ke stále větším psychickým problémům. 

Když ukončila v roce 1964 střední školu, vůbec prý netušila, co s 

nenadálou svobodou. Propadla panice a ještě před nástupem na 

vysokou školu se poprvé psychicky zhroutila. Vedle konzervatoře, 

kterou ukončila jako varhanice, se nakonec rozhodla pro studium 

divadelní vědy a dějin umění. Vzhledem k tomu, že trpěla 
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klaustrofobií, proseděla všechny přednášky u dveří poslucháren, a 

protože měla panický strach z dopravních prostředků, do školy ji často 

doprovázela její šedesátiletá matka. Po šesti semestrech už nebyla 

Elfriede Jelineková schopna vyjít z domu na ulici. Unikla ze světa, 

k němuž začala zaujímat nenejvýš kritický postoj. V naprosté izolaci, 

zavřená celý rok v domě se svojí matkou, začala psát první básně. 

Životním postojem Jelinekové je šok a provokace. Šokuje svou 

tvorbou, provokuje názory v médiích, společnost kritizuje jako 

marxistka, diskriminaci ženského pohlaví jako feministka. Sama 

působí jako obscéní, brutální a odpudivá, její texty vzbuzují často 

odpor, nevoli či přinejmenším iritaci. V rozhovorez z posledních 

dvaceti let vystupuje jednou jako domina, jindy jako milovnice zvířat, 

jako neurotička, jíž není pomoci, jako sadomasochistka, jako 

milovnice módy nebo jako hodná dívka, která se stydí za své texty. Její 

odvaha velice drsně vyjádřit svůj názor na společnost je i v dnešní 

literatuře poměrně vzácná. "Moje síla tkví ve vášni, s níž se vrhám do 

tvorby svých děl," říká autorka. Podle spisovatele Petera Handkeho 

nikdo jiný neformuloval tak dokonale svůj vztek vůči poměrům 

v současné době. Její radikální kritika jazyka, vlády a společnosti už 

natolik zesílila, že se jí nemůže zříci. "Pokud lidé chtějí konzumovat 

umění, musíte je udeřit do tváře, jinak to nejde." 

Jelineková se ve svých textech neustále zabývá sexem, která nenávidí, 

protože "je to sex patriarchální, sloužící těm, kteří vládnou". Její díla 

nazývají někteří kritici antipornem. Jelineková bojuje za osvobození 

ženy a ve svém boji často zachází až na hranu společenské 

přijatelnosti. "Naprostým zázrakem pro je pro mě skutečnost, jak 

zřídka se stává, že žena svého muže umlátí u snídaně sekerou." Proto 

je často označována za militantní feministku, která zaslepeně tvrdí, že 

sexuální násilí vůči ženám je samozřejmostí naší kultury. Její 

nejslavnější feministický román Lust z roku 1989 má dokázat, že 

"sexualita, tak jak se odehrává v konvenčním rámci manželského 

vlastnického vztahu, je sama o sobě násilným úkonem, a sice násilím 

mužů vůči ženám". 
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V její tvorbě se ale nejedná o militantní feminismus. Z 

mužských postav dělá směšné figurky, ale ženy ukazuje ve svých 

textech nejen jako oběti, ale i jako komplice mužského vládnoucího 

mocenského aparátu, které nejsou bez viny, protože věří, že ze 

stávající situace vytěží užitek i pro sebe. 

"Ženy nemají žádné místo, aby se mohli definovat jako proti pól 

mužů, žena je pořád cosi odlišného, normou je muž," píše Jelineková, 

která se ke své obscénosti hlásí, protože "obscéní je to, co má zůstat 

skryto, a to je především neplacená práce žen, s níž se jaksi nepočítá". 

Obscéní vyjadřování neunesl například oficiální vatikánský list 

L'Osservatore Romano, který čerstvou laureátku ostře napadl. Je to prý 

"představitelka absolutního nihilismu, která zobrazuje svět žen nikoliv 

jako snahu o emancipaci od eroticmu, ale jen jako směs sexu, 

patologického chování, moci a násilí". 

Naproti tomu mluvčí výboru pro udělování Nobelovy ceny za 

literaturu Per Wastberg prohásil, že nezná nikoho jiného, kdo by 

nadvládu mužů tak průbojně rozcupoval na kousky jako Jelineková. 

Feminismus je hlavním důvodem, proč autorka cenu přijme. "Jako 

muž bych tu cenu odmítnout měla, jako žena to udělat nemohu, 

protože ji obdržím za všechny ženy. Člověk není jako žena nikdy sám, 

protože žena jako subjekt (ještě) neexistuje." 

Elfriede Jelineková se v roce 1974 vdala za počítačového odborníka 

Gottfrieda Hlingsberga, který bydlí v Mnichově. Společně nikdy 

nežili, údajně proto manželství vydrželo. Jelineková je prý ženou ve 

svém vlastním prostoru - bez mužů. 

Elfriede Jelineková se v posledních letech věnuje čím dál více 

divadelní tvorbě. Často je přirovnávána k rakouskému spisovateli 

Thomasu Barnhardovi, s nímž ji spojuje nejen hudební vzdělání, ale i 

vyhraněný negativismus, moralismus a a hudební rytmizace řeči. 

Mluví se o ni, jako o divadelní skeptičce, která se vysmívá žádostivosti 

herců po dobrých rolích, a jejíž texty jsou tvořené tak, že se dají 

obtížně hrát. "Dramatika se v současnoti ubírá zcela jiným směrem než 

moje hry, ty nikdy nevycházejí divadlu vstříc." Klasické dialogy 
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převádí na jakési mnohohlasné monology, které neslouží k vymezení 

rolí, ale k tomu, aby bylo možno zaslechnout hlasy všech všech rovin 

lidské psychologie. Nejsou tu žádné charaktery, ale jen hladiny jazyka 

a různé plochy projevu, jež konfrontuje jednu s druhou. Její texty jsou 

spíše směs esejistické prózy, básně a jazyka divadelní hry, určitě 

nejsou typickými dramaty, o čemž svědčí i fakt, že inscenace hry 

Sportstiick trvala v Burgtheatru šílených sedm hodin. 

Autorka zatím dokončila čtrnáct her. První vydala v roce 

1979, první obrovský skandál vypukl po uvedení hry Burgtheater v 

roce 1982, v níž se nevybíravě opřela do oblíbeného rakouského 

manželského hereckého páru Paula Wessely - Attila Horbiger. 

Příznačné je, že hra o jejich jednání během druhé světové války nebyla 

v Rakousku nikdy uvedena. Další skandály následovali nejen proto, že 

byly označovány za pornografii, ale i proto, že se v nich věnuje 

aktuálním politickým tématům. Například hra Prasident Abendwind z 

roku 1987 pojednává o bývalém rakouském presidentovi s nacistickou 

minulostí Kurtu Waldheimovi. Vídeň viděla pravidelně premiéry jejích 

her až v devadesátých letech po nástupu ředitele Clause Peymanna do 

Burgtheatru. 

Konzervativní česká divadla neuvedla doposud jedinou hru 

Jelinekové. Jen na festivalu německého divadla mohli diváci v roce 

1998 vidět drama Das Handwerk o tom, jak média popírají existenci 

teroru, a letos hru o stavbě kaprunské přehrady Das Werk. 

Nejnovější hry Jelinekové jsopu také nanejvýš aktuální. Bambiland je 

o světě zábavy, v němž je válka v Iráku vítanou hrou či efektní 

podívanou. Hra vyjde letos v listopadu, spolu s druhým delším dílem 

Babel, nazvaným podle sportovního časopisu vydávaného kdysi synem 

Saddáma Husajna Udajem. Jsou to tři dlouhé monology vojaček, které 

se podílely na mučení iráckých vězňů. 

Svůj první román napsala Jelineková ve čtyřiadvaceti letech v 

roce 1970. Experimentální text vytvořený podle komiksových 

vyprávěcích postupů a výrazových prostředků se jmenuje wir sind 
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lockvogel baby. První velký úspěch přinesl spisovatelce v roce 1975 

jediný román Milovnice, jako jediný přeložený do čestiny. Líčí 

příběhy dvou žen, které řídí svůj život podle návodů z časopisů pro 

ženy. 

Největší komerční úspěch a následné filmové zpraracování 

režiséra Michaela Hanekeho znamenal román Die Klavierspielerin z 

roku 1983, což je autobiografický příběh muzikantky deformované 

vlivem své matkou. Navenek důstojná profesorka klavíru pak ukájí své 

sexuální touhy a úchylky v sadomasochistických rituálech. Její jazyk 

není jednoduchý a staví se proti všem tendencím tvořit lehce 

stravitelnou literaturu. Žánr expresívních textů se dá těžko určit. 

Pohybují se mezi prózou a poezií, proklínáním a oslavnou hymnou a 

obsahují divadelní scény i filmové sekvence. Řeč postav nikdy není 

autentická, všechno je klišé a kýč. 

Ústředním tématem, jež určuje tvorbu Jelinekové počínaje románem 

Oh Wildnis, oh Schutz von ihr z roku 1985 až po současné divadelní 

hry je nicotnost mužských koceptů civilizace, bezohledných k skrytě 

hrozivé, smrt přinášející přírodě. Požárům, povodním, lavinám a 

zříceným zdem, které ve svých dílech nechá dopadnout na lidstvo, 

korespondují prázdná klišé a "zpustlé krajiny slov", jež naplňují její 

romány. V knize Die Kinder der Toten z roku 1995, jejím vrcholném 

díle, v němž procházejí obživlí mrtví zemí a které má ne náhodou 

satanistických 666 stran, kritizuje rakouské nevyrovnání se s 

nacistickou minulostí a poukazuje na spoluzodpovědnosti za 

holocaust. 

"Triumf! Výborně, naše soudružko Elfi! Nezapomenutelná Rosa 

Luxemburgová si může v ráji mnout ruce: Věčná pochodeň proletářské 

pravdy bude nesen nervově labilním Faustem až do konečného 

vítězství," píše čtenář rakouského deníku Die Presse. Naráží tak na 

největší kaňku na štítě nositelky Nobelovy ceny. Elfriede Jelineková 

byla totiž dloholetou členkou komunistické strany. Svou politickou 

angažovaností a bezpočtem článků a projevů se tak přihlásila k 

ideologii neméně nebezpečné, než byl proklínaný nacismus. Několik 

českých novinářů napsalo, že "vstoupila do komunistické strany, ale 
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záhy její praktiky prokoukla a rychle z ní vystoupila". To je nesmysl. 

Ve straně byla plných sedmnáct let. V sto upila do ní naprosto 

dobrovolně v roce 197 4 a vystoupila v roce 1991 spolu s oběma 

předsedy Susanne Sohnovou a Walterem Silbermayerem. "Byla jsem 

užitečným idiotem," prohlásila tehdy. Své členství omlouvala později 

dost naivně. "Členkou strany jsem byla ne proto, že bych chtěla žít 

v reálném socialismu, který byl třeba v DDR, ale protože jsem si 

myslela, že v Rakousku chybí levicová strana, která by byla 

v parlamentu užitečná, což se bohužel nesplnilo." Komunistická strana 

Rakouska sice neměla žádnou faktickou moc, ale zůstala absolutně 

poslušná Sovětskému svazu. V roce 1968 schválila sovětskou invazi 

do Československa a členové, kteří se postavili proti jako například 

Ernst Fischer, museli ze strany odejít. Takže tato kaňka není zase tak 

nepatrná. 

Přestože se už Jelineková za komunistku nepovažuje, za 

politiskou autoritu je mnohými považována nadále. "Nechci být žádná 

autorita, autority je třeba ihned svrhnout!" Jako levicová radikálka je 

protipólem rakouských národních vlastností neprovinciální, 

nezakořeněná, feministická, elegantní. Miluje japonskou módu, 

protože móda je podle ní antitezí k nacizujícím krojům a koženým 

lacláčům. Sport se jí hnusí natolik, že mu věnovala své vrcholné 

divadelní dílo Sportstlick. Ještě víc se jí hnusí Rakousko. "Na usmíření 

s rakouskem je příliš pozdě. Moje nenávist je směřována proti 

rakouské prolhanosti. Oficiální rakousko nikdy nebylo zemí pro mě, 

vždy se převalovalo okolo mě, alejájsem nikdy nebyla uvnitř." 

Podle Jelinekové se rakouští umělci musí veřejně angažovat, 

aby stále upozorňovali na historickou prolhanost. "Není žádný kritický 

tisk, žádná protestující veřejnost, žádné studentské hnutí, žádný 

významný teoretik, takže se historií musí zabývat umělci. Protože jsme 

převzali tuto úlohu, jsem označováni za ty, kteří kálí do vlastního 

hnízda." Podle ní je nutné neustále atakovat mocenské struktury, 

odkrývat spojení fašismu a kapitálu a označovat maloměštáky za 

skupinu, jež je původcem fašismu. 
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Největším politickým nepřítelem Elfriede Jelinekové je populista Jorg 

Haider, jehož už v roce 1991 označila za mladého nacistu. O 

vládnoucích lidovcích stále hovořila jako o "homoerotickém spolku 

darebáčků". Haiderova FPO nechala vytisknout v roce 1995 bilboardy 

s textem: "Milujete Scholtena, Jelinekovou, Haupla, Peymanna, 

Pasterka... nebo umění a kulturu? Svoboda umění místo 

socialistických státních umělců!" Jelineková vydala rok na to zákaz 

uvádění svých her v Rakousku, o šest let později svůj zákaz stáhla. 

Poté, co FPO vstopila do rakouské vlády, požadovala Jelinekový od 

Evropské unie, aby Rakousko naprosto izolovala. V posledních letech 

se Jelineková přestala k domácí politice vyjadřovat. "Rezignovala 

jsem, neboť tady člověk jako umělec nemůže politicky změnit zhola 

nic. Naštěstí se pravičáci zničí sami." 

Elfriede Jelineková je přes všechna extempore kolem její 

osoby v soukromí klidnou, snad i bojácnou ženou. "Stačí mi sledovat 

v televizi Perryho Masona a přečíst si pár detektivek. Veřejná 

vystoupení jsou inscenace, na nimiž se mohu skrýt. Čím více inscenuji 

sebe sama, tím lépe mohu zmizet z očí veřejnosti, kterou jsem nikdy 

nevyhledávala. To ona vyhledává mě," tvrdí žena, jejíž nejčastější 

posít je prý strach před veřejností. "Nesedí mi role osoby vystavené 

očím veřejnosti, cítím se tím ohrožena." 
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Příloha 18: 

Thomas Bernhard, kritik reliktů nacismu v rakouské společnosti 

Nazývali ho katastrofickým umělcem, virtuosem ve spílání, mistrem 

v přehánění, patriarchálním despotou i radikálním negativistou, který 

své dílo doslova napěchoval hněvem. Jeden z nějvýznamnějších 

rakouských spisovatelů Thomas Bernhard probouzí u řady 

spoluobčanů odmítavé reakce i patnáct let po smrti. Nikdo jim 

nenadával tak sveřepě, brutálně a vtipně jako on. 

" Ve Vídni je dnes víc nacistů než v osmatřicátém, " pronese 4. 

listopadu 1989 hlavní postava Bernhardovy hry Náměstí hrdinů a 

premiérové publikum poněkolikáté pískotem, řevem a aplausem 

přeruší hru. Burgtheater je obklopen policejními jednotkami, které 

zadržují dav lidí protestující proti uvedení hry na počest stého výročí 

postavení divadla. Thomas Bernhard dal totiž jasně najevo, že je 

především připomínkou padesátiletého výročí největší rakouské 

ostudy, kdy celý národ oslavoval anšlus. "Překvapuje mě, že celý 

rakouský národ ještě nespáchal sebevraždu, " říká hlavní hrdina hry. 

Zverbovaní sedláci zatím vyklápějí před divadlem tři valníky výkalů a 

hnoje. 

Rakousko žilo v té době už řadu týdnů největším mediálním 

skandálem své novodobé historie. Novinářům se podařilo získat 

úryvky utajované hry a někteří ji začali recenzovat dřív, než byla 

uvedena. Rozpoutali nepříčetné běsnění. Herci vraceli ze strachu role, 

režisér hry Claus Peymann byl několikrát fyzicky napaden, těžce 

nemocný Bernhard zavalen stohy výhružných dopisů a své rozčilení 

dali najevo i prezident s premiérem. "Rakousko je jeviště, na němž vše 

zpustlo a zchátralo, šesti a půl milionem opuštěných, debilních a 

smyslů zbavených statistů, kteří volají po režisérovi, ten přijde a 

svrhne je s konečnou platností do propasti, " prorokova! Bernhard 

spoluobčanům, s nimiž na závěr života zinscenoval komedii, do níž 

zapojil úplně všechny, a vyřídil se navždy účty s rodnou zemí a s její 

nacistickou minulostí a antisemitismem. 
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Thomas Bernhard se "rozhodně a s definitivní platností 

přihlásil na svět" 9. února 1931. Jeho svobodná matka mu stále 

vyčítala, že jí narozením zničil život a za trest ho posílala pro pět 

marek podpory, aby viděl, jak malou má cenu. Naštěstí se ho ujal děd, 

neúspěšný spisovatel Johannes Freumbichler, jenž byl pevně 

přesvědčen, že jednou napíše zásadní dílo světové literatury a 

nemilosrdně podřídil své vizi celou rodinu, kterou musely držet nad 

vodou jeho manželka a dcera, pracující jako švadleny, služky, 

kuchařky i chůvy. Dědeček se stal pro Bernharda předobrazem hrdinů, 

kteří jsou nepochpení, neúspěšní a osamělí, ale také cílevědomí a 

panovační a své okolí brutálně terorizují. 

Dalším podstatným motivem, který se objevuje 

v Bernhardových dílech je blízkost smrti. Od malička trávil kvůli 

plicní chorobě měsíce v nemocnicích a nikdy se prý nemohl pořádně 

nadechnout. Život považoval za "nevýslovné utrpení" a byl neustále 

pronásledován děsivou myšlenkou na to, že ztratí inspiraci nebo že se 

udusí. Nenáviděl lékaře a nemocnicnice, které označoval za čekárny na 

smrt, zatímco školu nazýval mučícím strojem a katastrofálně 

znetvořující mašinérií. Zážitky z pobytu v těchto institucích byly tak 

úděsné, že se několikrát pokusil o sebevraždu. Později prohlásí jeden 

jeho románový hrdina, že si "odepisuje sebevraždu od těla". 

V roce 194 7 ukončil Bernhard předčasně salcburské gymnázium a 

stal se učedníkem v malém obchodě. I Salcburk pro něj znamenal 

"smrtelně choré město, jehož obyvatelé uboze hynou na 

architektonicko-arcibiskupsko-nacionálně-socialisticko-katolické 

smrtící půdě". Měl sice obchodní talent, jak ukázal později při jednání 

s nakladateli, ale nadevše miloval umění a snil o dráze operního pěvce, 

kterou mu znemožnila nemoc. Po pobytech v nejrůznějších plicních 

sanatoriích začal studovat v salcburském Mozarteu zpěv, později i 

dramaturgii a herectví, ač je podle něj veškeré umění smrtelné, protože 

je nemyslitelné bez možnosti totálního ztroskotání. Smrt či šílenství 

jsou totiž nutným důsledkem přiblížení se k absolutní dokonalosti. 

V roce 1951 se dvacetiletý Thomas Bernhard seznámil se 

sedmapadesátiletou bohatou vdovou Hedwigou Stavianicekovou, která 
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se stala jeho nejbližší přítelkyní a nahradila mu zemřelou matku a 

dědečka. "Patnáct let mě živila teta, která mi každý den dávala 

kapesné. Večer jsem chodil někam, kde bylo něco k pití a k jídlu," 

popisuje své bohémské začátky spisovatel, který měl jinak k ženám 

velice rezervovaný postoj. "Ženu do postele bych chtěl i já, ale jinak 

bych se s ní určitě kvůli všemu ostatnímu pohádal, takže bych ji hned 

druhý den vyhnal. Žena pro mě neexistuje. " Ke konci života ale 

prohlásil, že měl vztahy se ženami i s muži. Jeho texty jsou často 

považovány za patriarchální literaturu, protože hlavními hrdiny jsou 

muži, kteří odsuzují ženy k doživotnímu mlčení a jejich názory jsou 

stejně mizogynní jako názory jejich autora. Ten považoval například 

spisovatleky za směšné, protože "ženy situacím, kde je potřeba trochu 

duševní námahy, v zásadě nedorostly. " 

"Teta" zajistila Bernhardovi přístup do vyšší společnosti a kontakty 

v uměleckých kruzích. " Vypadal jako hladový vlk. Hubený jako lunt, v 

obličeji samá vyrážka, zkažené zuby. Potom se můj úděs zvolna změnil 

v soucit, " líčí první setkání spisovatelka Jeannie Ebnerová. Bernhard 

se v kruhu avantgardně orientovaných přátel dovzdělal a nabyl 

takového sebevědomí, že začal prohlašovat, že chce mít vlastní 

kamenný pomník. Byl rozhodnut přežít sám sebe a na památníku začal 

pracovat velice cílevědomě. Tvrdil, že do dvaceti let dostane Nobelovu 

cenu, stýkal se s vlivnými lidmi, snažil se o vydávání svých knih, 

bydlel u avantgardního skladatele Gerharda Lampersberga, s nímž 

zinscenoval několik představení "divadla zcela nového typu". Po 

několikaletém psaní básní se mu konečeně podařilo prorazit románem 

Mráz, na nějž napsal respektovaný spisovatel Carl Zuckmayer v roce 

1963 pochvalnou kritiku. Bernhard ho předtím sám několik týdnů 

vytrvale žádal o kladné přijetí díla. 

Když získal první finanční odměnu, propadl euforii, zadlužil se a 

koupil obrovský statek. Brzy následovaly další domy. "Nákup domů a 

dluhy považuji za dobrodružství, jehož se mi jinak nedostává. " 

Bernhard posedle skupoval vedle nemovistostí starožitný nábytek, 

desítky postelí, stovky anglických obleků a ticíce párů bot, které nikdy 

nenosil. Aby měl na takové investice prostředky, požadoval zálohy za 
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díla dříve, než vůbec začal psát. To ho nutilo horečně pracovat a do 

konce života musel psát zběsile třeba i šestnáct hodin denně. Sám sebe 

považoval za hrabivce a za svá díla požadoval horentní sumy. Když 

nabyl dojmu, že mu z Ameriky chodí malé příjmy, objížděl americká 

divadla a osobně vymáhal tantiémy za své hry. 

Bernhardovy texty jsou natolik originální, že je nemožné jejich 

autora spojovat s určitým literárním směrem. Právě rozbíjení 

tradičních forem románu a svébytný způsob vyjadřování z něj udělal 

světového tvůrce. Fiktivní příběhy jsou prostoupeny životopisnými 

momenty a je těžké najít rozdíl mezi postavou románu a autorem. Své 

mládí vylíčil Thomas Bernhard v pěti autobiografiích, které v Čechách 

vyšly souhrnně jako Obrys jednoho života. V šedesátých a 

sedmdesátých letech vydal romány Vápenka, Rozrušení a Korektura, 

které se vyznačují, stejně jako následující díla, precizní gradací a 

neusálým opakováním již řečeného. Jedná se většinou o strhující 

monolog jediného hrdiny, který čtenáře nutí přečíst vše najednou. 

V dalších románech Beton, Ztroskotanec, Mýcení či Vyhlazení 

Bernhard naprosto minimalizoval dějovou složku a soustředil se na 

formu důkladně promyšlených litanických textů, v nichž je opakování 

slov a vět zkomponováno jako rytmická hudební skladba. Umanutí 

protagonisté v nich pronášejí radikální soudy a zesměšňují 

nedoknutelné ikony. Jedná se většinou fyzicky či duševně postižené 

umělce a vědce, kteří prahnou po moci a tyranizují své okolí. 

Vystupují jako zatrpklí společenští vyděděnci, kteří se snaží protrhnout 

izolaci, jenomže poznají, že život je jen bolest a tragický konec 

nevyhnutelný. Bernhardova díla jsou sice pesimistická a drsně 

pravdivá, ale vždy se v nich je obsažen absurdní černý humor, protože 

každá myšlenka je sdělena s takovou vážností a tak radikálně, že 

působí v důsledku směšně. Přehánění je podstatným principem 

Bernhardových prozaických i dramatických textů. "Kdyby nám 

chybělo umění přehánět, byli bychom odsouzeni k příšerně nudnému 

životu, k existenci, kterou by ani nestálo zato žít. Já jsem své umění 

přehánět dovedl k nebetyčným výšinám." 
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"Nazývá se to divadlo, ale je to jen slabomyslnost a sviňárna, 

ubohost bezradných mimů. Na všech scénách vládne království 

diletentismu a z jeviště není cítit nic jiného než zápach z hub 

byroratů, " napsal spisovatel Bernhard, který vytvořil osmnáct 

divadelních her a je považován za jednoho z nejvýznamnějších 

představitelů poválečné dramatiky. Sám pokládal divadelní hry jen za 

odpočinek od psaní románů a za lukrativnější literární činnost. Navíc 

neměl rád publikum, herce ovažoval za hlupáky a rakouskými divadly 

pohrdal. "Píšu pouze pro vybrané herce, nikdy ne pro publikum, vždy 

proti publiku, protože to je zed; jíž musím neustále napadat. " 

Permanentní nespokojenec našel ideálního spolupracovníka 

v německém režisérovi Clausi Peymannovi, který inscenoval třináct 

premiérových uvedení jeho her v Hamburku, Bochumi, Stuttgartu a 

v Salzburgu. Vídeňský Burgtheater Bernhard nepovažoval za důstojné 

místo pro své hry snad i proto, že zde neuspěl se svou kandidaturou na 

post ředitele. V roce 1970 se konala premiéra prvního Bernhardova 

dramatu Slavnost pro Borise a autor od té doby dokázal napsat každý 

rok jednu hru až do uvedení svého posledního kusu v roce 1988. 

Všechna dramata se vyznačují spojením fyzické nehybnosti a 

jazykové artistnosti. Nehybnost spílajících figur je základním 

konceptem her, který je zdůrazňován stísněným prostředím, 

neumožňujícím pohyb či invaliditou postav, která symbolizuje duševní 

zmrzačenost a defotrmující společenský systém. Postavy se soustředí 

daleko víc do sebe, než na komunikaci s okolím a vedou děsivě dlouhé 

monology. Formální rozdíly mezi romány a dramaty jsou tak malé, že 

se často inscenují i prózy jako Beton, Ztroskotanec či Staří mistři. 

V Bernhardově tvorbě JSOU nejpopulárnější všudypřítomné 

nenávistné výpady proti Rakousku, Vídni, Salcburku, katolicismu, 

socialismu, nacismu, společenským institucím, politice, kultuře či 

bývalým přátelům. Bernhard nešetřil ani Matku Terezu či Alberta 

Schweitzera, Goetheho, Heideggera, Thomase Manna a další umělce, 

které nenapadal kvůli dílu, ale kvůli jejich prodejnosti a měšťáckému 

životu. Autor se sice v žádném textu neidentifikuje s perspektivou 

vypravěče, ale nelze tvrdit, že by se od svých postav jednoznačně 
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distancoval a nadávky a zběsilé útoky byly jen umělecká stylizace. I 

svými názory a veřejným vystupováním dokazoval, že je člověkem 

nekompromisním, posedlým a nesmiřitelným vůči všem a všemu. 

V brutálním rituálu spílání viděl legitimní prostředek umělecké tvorby. 

"Svět je plný nadávek a útoků, pokud neútočíte, pak neznamenáte nic. 

Jsem šťastný, když mi někdo nadává, protože mu pak můžu nadávat 

třikrát tolik. " 

Přestože Bernhard vydráždil výroky typu "v každém 

Rakušanovi se skrývá masový vrah" řadu lidí k nepříčetnosti a musel 

počítat s odvetou, nesmírně trpěl neustálými útoky na svou osobu. 

S masochistickou zálibou si každé ráno kupoval sedm denníků a 

vyhledával v nich zmínky o sobě. Kritika me často nebyla příliš 

nakloněna a označila jeho román Příčina za "národní rekord 

v rakouské sebedestrukci ", jindy novinář Ludwig Ficker napsal, že 

Bernhardovi "celý svět slouží jako rekvizita pro potřeby tragické 

domýšlivosti" a další recenzenti poukazovali na fašistický tón jeho děl, 

který dláždí cestu rakouským neonacistům. 

Bernhard vzbuzoval obrovský společenský odpor celý život. Už 

roku 1955 byl za divadelní článek odsouzen na týden do vězení, 

protože napsal, že salcburské divadlo je prasárna, v roce 1966 označil 

veřejně svou vlast za národ bezcharakterních diletantů a v roce 1984 

policie zabavila celý náklad románu Mýceni, v němž se vypořádal 

s někdejšími přáteli z uměleckých kruhů. Téměř každá premiéra jeho 

hry znamenala skandál, následný autorův příkaz stáhnout hru, stovky 

rozhořčených dopisů, zanícené kritiky pro, nebo proti a rázné 

odmítnutí politickými špičkami, které si s ním nevěděli rady 

především tehdy, když mu měli předat nějakou cenu. V roce 1968, 

poté co mu byla udělena Rakouská literární cena, šokoval publikum 

svým útočným protirakouským projevem, a ministr školství rozezleně 

prchl ze sálu. Další ocenění už mu raději bylo posláno poštou. Přijal 

ještě Biichnerovu a Grillparzerovu cenu, ale všechny další odmítl. 

Když byl navržen na Nobelovu cenu, prohlásil, že by se stejně 

zachoval i v tomto případě, takže si švédská akademie raději skandál 

ušetřila. 
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Nástup Clause Peymanna do Brgtheatru v roce 1986 znamenal 

pro Bernharda labutí píseň. Peymann zde inscenoval jeho tři poslední a 

asi nejlepší kusy Divadelník, Ritter, Dene, Voss a Náměstí hrdinů, po 

jehož skandální premiéře se spisovatelův stav kriticky zhoršil. 

Psychické a fyzické vyčerpání bylo tak velké, že 12. února 1989 

zemřel. Ač bylo jeho spílání Rakousku v poslední hře definitivní, 

neodvolatelné a kompletní, zůstal i po na smrtelné posteli 

nesmiřitelný. V poslední závěti sepsané tři dny před smrtí učinil ještě 

jedno gesto osobní vzpoury tím, že v Rakousku zakázal jakékoliv 

uvádění svých her a vydávání svého díla. " Výslovně zdůrazňuji, že 

s rakouským státem nechci mít nic společného, a ohrazuji se proti 

jakémukoliv vměšování či jen přiblížení rakouského státu k mé osobě i 

mé práci kdykoli v budoucnu. " 

635 



Příloha 19: 

Causa Miloš Havel jako úvod k dokumentům 14 a 15 

Komunisté Miloše Havla téměř démonizovali. Právě on lapil do osidel 

okupační kolaborace desítky filmařů a divadelníků. Ve své vile sváděl 

tento bohémský homosexuál mladé umělce k nezřízenému životu a 

dělal vše proto, aby dosáhl přízně německých hodnostářů. Takováto 

tvrzení se dají zpochybnit, třebaže mají reálný základ. Nesporné je, že 

nikoliv bohémství, ale jeho podnikatelskému pragmatismu vděčíme za 

filmy jako Kristián, Babička nebo Eva tropí hlouposti. 

Přestože lze bez nadsázky považovat Miloše Havla za 

nejvýznamnějšího českého filmového podnikatele, který kdy žil, 

mnozí si ho vybaví jen jako strýce exprezidenta Václava Havla. Ve své 

době ale platil za mimořádně vlivnou osobnost, jejíž zájmy daleko 

přesahovaly filmové podnikání. Shodou okolností spadá vrchol jeho 

působení v české kinematografii právě do období nacistické okupace. 

Neexistuje nikdo, o jehož činnosti v oblasti české kultury by po válce 

před vyšetřovateli vypovídalo tolik svědků. Stejně tak neexistuje v této 

oblasti nikdo, kdo by pomohl tolika lidem a kdo by vyrobil tolik 

kvalitních filmů. Ovšem- za jakou cenu. 

Mladý podnikatel 

Miloš Havel se narodil 3. listopadu 1899 na Zderaze u Prahy jako 

mladší ze dvou synů majitele stavební firmy Václava Havla. Rodina 

díky jeho podnikatelským úspěchům nabyla značného majetku a 

zařadila se mezi tehdejší pražskou společenskou smetánku. Jelikož se 

Havlovi léta podíleli na hospodářském vedení Národního divadla, měli 

úzké styky s řadou osobností kulturního života. Za první republiky 

Havlové sympatizovali stejně jako řada tehdejších podnikatelů 

s pravicovou národní demokracií, Miloš Havel se stal dokonce na čas 

členem Národní obce fašistické. 

V roce 1920 dokončil Václav Havel obchodní a zábavní 

středisko Lucerna. Havlové v té době vlastnili pět pražských kin a 

636 



založili filmovou produkční společnost Lucernafilm, v jejímž vedení 

Miloš seděl od devatenácti let. Po vzniku republiky se stal hlavním 

dovozcem americké filmové produkce na československý trh. 

Především díky němu zaplavily česká kina stovky westernů jako byly 

slavné seriály Býčí oko či Červené eso, jimiž se inspirovali první 

trampové. Miloš Havel své tehdy velice nejisté podnikatelské aktivity 

na filmovém poli na rozdíl od jiných díky pevnému finančnímu zázemí 

své rodiny ustál. 

Havlovský Barrandov 

Na začátku dvacátých let založili Havlové filmové továrny A-B. 

Obrovský úspěch jim přinesl první český zvukový film C. a k. polní 

maršálek. Bratr Miloše Václav pak začal s výstavbou vilové čtvrti na 

Barrandově, kde nechal vybudovat ateliéry pro výrobu filmů Lucerny. 

Díky jejich kvalitě dosáhla společnost A-B ve třicátých letech pod 

vedením Miloše Havla ve filmovém průmyslu téměř monopolního 

postavení. Výrobní komplex s kapacitou až osmdesáti filmů ročně 

odsoudil ostatní společnosti k živoření. V roce 1934 byla rozpoutána 

novinová kampaň proti výrobnímu monopolu společnosti A-B a 

proněmecké orientaci jeho vedení, protože Havel upřednostňoval 

německé firmy, s nimiž měl - stejně jako se zástupci Říšské filmové 

komory a německého ministerstva propagandy- výborné kontakty. 

To ale nebránilo Němcům, aby Miloše Havla po okupaci o 

ateliéry připravili. Už 16. března 1939 proběhl pokus českých fašistů o 

jejich převzetí, což Havel zmařil, ale hned druhý den poslal předsedovi 

české filmové unie a antisemitovi Václavu Binovcovi dopis, v němž 

ho informoval o rezignaci svých židovských ředitelů Levoslava 

Reichla a Osvalda Koska a o propuštění židovských režisérů Jiřího 

Weisse a Waltra Schorsche. Ústupky nepomohly. V červnu odvedlo 

gestapo Havla do Pečkova paláce. Protože projevili okupanti na chodu 

kvalitních českých ateliérů zájem, mělo vše proběhnout legální cestou. 

Ve skutečnosti byl Havel šikanován a několik týdnů vězněn, než 

ustoupil nátlaku. Ztratil ve firmě majoritu a byl za své akciové podíly 

finančně odškodněn. 
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Velký šéf 

Miloš Havel zůstal nadále jako majitel největší české filmové výrobny 

Lucernafilm významným podnikatelem. Možná nejen pro své 

obchodní schopnosti, ale i pro své způsoby chování měl podle 

současníků ze všech producentů naší kinematografie nejblíže k vžité 

představě o filmovém magnátovi. Navíc přímo fanaticky zaujatého 

filmem. "Jednou přede mnou utrousil poznámku, že každý, kdo ve 

filmu něco znamená nebo znamenal, dříve či později bude v jeho 

službách," vzpomíná dramaturg Jindřich Elbl. Jeho bratr o něm mluvil 

jako o rozeném šéfovi, jenž dovedl svá přání nebo příkazy vyslovit 

tak, že mu mohl málokdo odporovat. Přestože prý nikomu neublížil, 

někteří podřízení se ho báli. Jedním z nich byl i Jiří Brdečka, který 

jeho povahové rysy popsal velmi detailně. "Mluvil tiše, zvolna, 

zdvořile a tímto způsobem uměl říkat laskavosti i arogance. " Havel si 

podle něj promyšleně osvojil vystupování, odpovídající jeho 

představám o velkolepé osobnosti: pomalé tempo gest a řeči, vady 

výslovnosti (neustále říkal místo prosím puosím) a nechával se 

titulovat pan předseda. Mezi známými se mu říkalo pepř. "Kdyby 

Miloš Havel ještě žil docela by oželel přátelské sympatie, protože se 

jimi, díky své samolibosti, mohl samozásobit. Na co si potrpěl, to byl 

úctyhodný obdiv, třebaže i prokazovaný s očividnou servilností. Ne že 

by neprohlédl jeho faleš - na to se při své inteligenci a mnohostranné 

podnikavosti příliš vyznal v lidech - ale atmosféra podkuřování zřejmě 

lahodila jeho narcismu. Vlastně měl smůlu, že se narodil v tomto 

století a v této zemi. Asi by dal přednost době a dvoru Ludvíka 

Čtrnáctého, ovšem za předpokladu, že by byl Ludvíkem čtrnáctým. " 

Potrpěl si na okolí typické pro hollywoodské samovládce, na 

kamarilu přitakávačů a podkuřovačů. Právě lidé nekvalifikovaní, ale 

snaživí a loajální měli velkou šanci zaujmout v přísné hierarchii 

Lucernafilmu významné místo. Přitom během války pobíral ve 

společnosti Lucernafilm mnohem nižší měsíční gáži než jeho špičkoví 

zaměstnanci. 
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Pamětníci často připomínají Havlovu homosexualitu. I jeho 

bratr píše, že Miloš o ženy moc nestál. Oženil se až v roce 1934 s 

Marií Weyrovou, ale "spíše ze starého přátelství než z touhy po ženě". 

Na počátku války se po vzájemné dohodě rozvedli. To by nestálo 

za zmínku, kdyby nebyla okupace. Nacisté se na homosexualitu dívali 

prizmatem ideologie, která jakékoli odchylky velela brutálně potlačit. 

V Havlově případě to mohlo znamenat hrozbu zatčením či 

koncentračním táborem. Měl štěstí, že byl pro německé úřady 

důležitou osobou ve vysoce ceněném oboru. Otakar Vávra tvrdí, že 

Havlova orientace ovlivňovala i chod firmy včetně natáčení filmů, 

protože na něj měli největší vliv intimní přátelé jako režisér František 

Čáp. Jiří Brdečka něco podobného zpochybňuje: "Zaměstnanci 

poctění jeho důvěrnější přízní neovlivňovali -jak tomu někdy bývá v 

podobných případech - chod podniku. Takové pokoutní vměšování 

pan předseda prostě nepřipustil. Především byl vždycky big boss. " 

Na hraně kolaborace 

Havel musel jednat s Němci, pokud si chtěl svou pozici udržet, ač si 

byl jako Čech vědom svého rizika. Že jeho situace byla poněkud 

schizofrenní, potvrzuje i jeho přízvisko - obratný tanečník mezi vejci 

nesnadné protektorátní situace. Na jedné straně pomohl desítkám lidí 

svými intervencemi a osobní aktivitou, na straně druhé se přátelil 

s exponenty okupační moci. To mu dával pocítit i domácí odboj, který 

neúnavně informoval Londýnský exil o Havlově kolaboraci a 

přirovnával ho k ministru Moravcovi. Pro Havla to bylo tím tíživější, 

že sám londýnské vysílání poslouchal. 

Nejproblematičtější byly večírky, které pravidelně pořádal a 

jichž se účastnili kromě českých filmařů, především hereček 

Gollové, Mandlové či Kabátové, i zaměstnanci Úřadu říšského 

protektora a významní členové SD a gestapa jako Horst Bohme či 

Werner Dress. V prostředí, kde se seznamovali Češi s významnými 

okupanty, podle Nataši Gollové Havel vše aranžoval tak, aby byli 

,. rafinovaně ostatní do německé společnosti vtahováni". Němci si 
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přítomnost českých hereček přáli a ty se podle všeho nijak 

nevzpouzely. 

Miloš Havel byl na podobný způsob života zvyklý už 

z předválečných let. Řada svědků dokládá jeho tvrzení, že vše dělal 

kvůli českému filmu. Styky s Němci mu měly umožnit pokračovat 

v práci, získávat informace o plánovaných opatřeních v české 

kinematografii, která mohl ještě včas zvrátit. Havel se pokoušel 

dosálmout od opilých Němců pozitivních rozhodnutí, když se mu to 

nedařilo na úřadech. Podle něj bylo zastavení filmové výroby cílem 

okupantů, ale český film pokládal za tolik významný projev české 

kultury, že musel přetrvat za každou cenu. "A toho nebylo lze docílit 

jinak, než vhodnou taktikou a stykem s Němci, jelikož české film byl 

přímo podřízen Němcům. S jinými Němci než filmovými jsem za války 

nepromluvil. " 

Výjimkou byly jeho styky s německou zpravodajskou službou. 

V roce 1939 se seznámil s informátorem československé zpravodajské 

služby a agentem SD Paulem Thtimmelem, který prosazoval Havlovy 

zájmy při prodeji ateliérů. Agentovo zatčení v březnu 1942 nahnalo 

Havlovi hodně strachu. Předtím mu totiž půjčoval kromě peněz i svůj 

vůz s řidičem, z něhož Thtimmel vysílal tajné zprávy do Londýna. Za 

to agent vymohl například propuštění Jaroslava Kvapila z vězení a 

Josefa Scheinera z koncentračního tábora. 

Další nepříjemnost čekala Havla v roce 1944, kdy vypukla 

novinová kampaň týkající se okolností natáčení filmu Jarní píseň. 

Novináři se podivovali, jak mohla být režie svěřena nezkušenému 

Rudolfu Hrušínskému. Stejnými invektivami jako kolaborantští 

žurnalisté častovali Havla členové Disciplinární rady filmových 

pracovníků i po osvobození. Lucerna byla podle nich "rejdiště pro 

zvrácené choutky". Havel jako "všeobecně známý homosexuál 

shromáždil kolem sebe morálně zkažené mladé muže a potom je činil 

povolnými k svým činům. V poslední době zejména Rudolf Hrušínský 

ml., kterému dal za jeho povolnost "udělat si film", ačkoliv jmenovaný 

o filmové práci nemá ani ponětí. Na všech exteriérech měli tito 
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homosexuálové skandály, takže Lucerna byl všeobecně známa jako 

semeniště pohlavně úchylných lidí. " Pod obviněním je podepsán 

režisér nejstupidnějších komunistických propagandistických filmů a 

předtím pracovník německého Pragfilmu Vojtěch Trapl. Havel 

vysvětlil obsazení Hrušínského tím, že ateliérový termín se uděloval 

na poslední chvíli a všichni jeho režiséři měli jiné závazky. 

V roli zachránce 

Kolaborace ovšem měla i své pozitivní stránky. Intervencemi u 

německých úřadů dosáhl Havel díky mimořádnému vlivu propuštění 

mnoha obyvatel protektorátu. Jeho přičiněním nemusely stovky 

českých kulturních pracovníků nastoupit na nucené práce do říše. V 

říjnu 1944 ho navštívili spisovatelé Václav Řezáč a Jan Drda s žádostí, 

aby u sebe zaměstnal spisovatele, kteří mají být nasazení do práce. 

Havel jim vyhověl. V posledním údobí války zaměstnával i mnohem 

více herců, než bylo ve skutečnosti třeba. Díky němu se oba vůdčí 

režiséři Lucernafilmu Vávra a Čáp mohli vyhnout pokořující 

spolupráci s německým filmem. Otakar Vávra po válce k Havlovi 

příliš vděku necítil. Již 9. června 1945 vyslechl Miloš Havel tajně 

telefonický rozhovor, v němž režisér naváděl tehdejšího člena závodní 

rady výrobního oddělení Lucernafilmu Hyku, aby na něj učinil udání. 

V této souvislosti jsou zajímavé i poválečné výpovědi Jana Drdy a 

Václava Řezáče. Drda prohlásil, že mu bylo "vždy jasno, že Havel je 

typický kapitalista, který pro své hospodářské zájmy korumpuje 

všechny strany, jak Němce, tak Čechy, a také jsem se nikdy před nikým 

s tímto svým stanoviskem netajil. " Bratr Miloše Havla Václav přitom 

vzpomíná, že Drda byl ke konci války častým hostem v jeho vile, kde 

rád popíjel. 

Havel podporoval finančně rodiny zatčených i ilegální 

pracovníky. Zasadil se i o zastavení stíhání několika svých blízkých, 

mimochodem se jednalo i o Vítězslava Nezvala. Lucernafilm natáčel 

snímek Jenom krok s Oldřichem Novým jen proto, aby herce 

uchránil před pracovním táborem, což se nezdařilo. Havlovi se 

podařilo zmařit natáčení proněmeckého filmu Kníže Václav a 
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naopak obhajoval produkci českých vlastenecky laděných filmů jako 

byla například v té době veleúspěšná Babička. Sám řekl, že s Němci 

se muselo bojovat takřka o každý metr filmu, který vyjadřoval 

českou myšlenku. 

Na začátku války stál Havel před rozhodnutím, zda pokračovat 

v práci a tím spolupracovat s okupanty, nebo se stáhnout do ústraní. 

Zvolil první alternativu, kterou obhajoval tvrzením, že si stačí přečíst 

vážné literární kritiky, kteří dodnes zdůrazňují velký význam českých 

filmů, které Lucernafilm natočil za války. "Bylo to často jediné 

veřejné slovo, které náš lid slyšel. " Pokud zvážíme všechny Havlovy 

aktivity, musíme dát alespoň částečně za pravdu jeho zdánlivě 

přehnanému tvrzení, že bez něj by " tisíce film pracovníků místo na 

českém filmu pracovalo v továrnách na kanóny". 

Poválečný vděk 

Po válce Havel vypovídal osmkrát před disciplinární radou Svazu 

českých filmových pracovníků. Byl obviněn z nepřístojného chování v 

době okupace, kterého se měl dopustit tím, že udržoval styk s Němci v 

přesahující míru nezbytné nutnosti a že jim poskytoval dary, uplácel 

je, pomohl k útěku příslušníka gestapa, byl příčinou mravního úpadku 

řady lidí a vyrobil film Jan Cimbura s antisemitskou scénou. 

Havlovi přitížila svědectví Jana Drdy, Václava Řezáče a Lídy 

Baarové. V jeho prospěch vypovídala drtivá většina filmových 

pracovníků, což na předem daném rozhodnutí nemohlo nic změnit. 

Havel byl vyloučen z jakékoliv činnosti v české kinematografii. 

Snaha o Havlovo soudní potrestání byla nemalá, ale důkazy 

chyběly. Státní zástupce Jaroslav Morávek si vyžádal všechny jeho 

spisy pokoušel se vypracovat žalobu podle velkého retribučního 

dekretu a ještě Havla stíhat pro jeho provinění proti mravopočestnosti 

řádným trestním soudem. V případě, že by byl Havel lidovým soudem 

osvobozen nebo kdyby žaloby podle velkého retribučního dekretu 

nebyla možná, mělo se pokračovat v jeho stíhání podle malého 

retribučního dekretu. V prosinci 194 7 bylo ale řízení pro nedostatek 

důkazů zastaveno. 
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Miloš Havel přišel o Lucernafilm, který existoval od roku 1912 

do roku 1949. V červenci 1949 byl zadržen při pokusu o útěk do 

Rakouska v ruské zóně rakouskými četníky a v Československu 

odsouzen k dvěma letům vězení. Byl dokonce získán jako 

spolupracovník StB, "úkoly však řádně neplnil ". V roce 1952 se mu 

podařilo uprchnout do Mnichova, kde založil restauraci. V šedesátých 

letech se hojně stýkal s Čechy, kteří vyjeli na západ. Pražského jara se 

nedočkal. Zemřel v únoru 1968 jako majitel obchodu s květinami. 
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Příloha 20: 

Výpověď Miloše Havla k okolnostem prodeje společnosti A-B 

(AMV, 10 433) 
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Zam~etndní A. s E I D L A v po4n1oíoh Luoer.Qy • 

Na /_.iafe r~ 1942 'byl ~ em voldn na Geata,po, kde mna vyslýchal · 
AbéndaohtJn a adělU mimo jilu5, !e kdybychom nevzali do nalioh po4-
n~ do Lucerny, kde nani sam:Jat.nón~ >den Námeo, ně~~ho nómec
kého fed1tele, tak že daJ! na podni~ Luoe~-~dťvěrnika~. xrdtce na 
~o navi.~ívil mne a drívě~ti doby JiPI.iM! SecllÁCS•Jc, o kterém Jaem vědá~t 
le bJ'l s:.e. podzim 1941 ,savfen na ueatapu, a nabízel m.1 své slulbyl JH 
ňeml mně tekl, le ae iea JmenoJe SEIDL a le ~e~ámeók4 nrlrbdnoa~ .Ka
ňel ja~m ho 

1
_pf1Jal po dohodě ee aV'Jm bratrem. !4'0~ bratr,_ ihned ~ak · 

naastoupil Se:Ldl místo u nd·a, oznómi1. v!em aamóstnanoťlm, te Se141 j'e 
Némeo, prii.vděpoélcbn(i ve spojení s Gestapem., aby ai Da_,nělilo vě1ohu1 
dali pozor. lů'dtoe na to zaoal.E&VItěvovat Seidla v Lucerně komieaf 
Gestapa :Abt;tndschtsn, ale pfadstavil se a byl znna v Lucerně pod jménem 
Grossmann.~ · 
I Při r•volučniah dnech dal Jeem pfikaz apolubojovni~m, aby·ae sna!i-
11 vyzvednout hnízdo odporu v/~opuli XoravobankJ. Oldfioh ~ T,J
pdtr&l u sprdvoe dot1čn~ho domu ta3~ ěialo teletonu. toho bn!ada od
poru a teleronioky vyzv&l GroasmanD&t k1erého·poanal podlo hlasu • 
abJ ee vzdali. Groaamazmovi a oata~n1m zarulSU, kdy! CJi evcdaj! Tleoh
ny zbraně, !e je :pft,dd do vazby. Bylo . to celkem 5 osob, mezi nb.i. 
d-bendeah~n-Groaunann, Dreee a Jeětě l:--~p1ei1. Zminěnt byli pfeddni 

do vazby.; · . ,_J, .· ' 

Havel v.r. 

~~---~-~-~--~--------r------~-----~~~~~~---------~-------~----•----~ 

2./ 
Zdležitoet ťilmo~)ch to~niren A-B.a 'IF' 

~··· 1 ::-~~~-:::=-~~~;-::::~::::-::~:~: do \ov<lrey A-B Kraus, Vorl1~ek 
ff. a Klíma, aby »řevMli 'tovdrnu do oV'"ho vedení z rozka~ generóla Gej-Í. dy. t!ebyl 3sem pfitomen; l>OZdt~J1 Jsem ~· z tovórny vykdzeJ.. 

i
~····. 1;' Odpoledne téhož dne doatav111 se do to~~rn.r A-B filmový rtt!is4r lad. 

1;,, Brom, v. T. Einovec a Dr. Ing. Zdat~ra a sa'bírali tovfirnu 3m.tSnea·Nfi-
·. · .. odrú obce taěistioké. Dali si aVQlat. zam.ástnanoe tovrlrny a ]llrcaaluv111 ri:> k nim. Nebyl jsem op~t pfítomen; teletonioky mna informoval feditel 

~~~. Hamr. Telefonickým rozhovorem a JJr. Zóetórou Jsem zmíněné :prlny vykd• 
~ · zal z tovdrny • 
. t:· );'Dne 21. ěervna 1~3~ ěaaná rdno provedlo v m'a bytě 7 fier:rtapdkd/domov-
1f:' · nt prohlídku e. odvedlo mne do Peěkova paldce. Tdhol ~e b,yla pr0hl.t4-
;~ .; ka v m4 kanael.dfi T tovdrn& A-:B. Sebrali listinnt materidl a podrob!• 
·1i , li mne ,V"}elechu, který -.rval al do noěniob hodin. ···' 

:-.'~; •. •; ··! ~:.;:;.l ~::,;::'Ji~:~1 p~!;:~~ !:o ~;m:~~~o~:A.Jt ~ 
prý tovnrna A-» ~· LlidoQkým podnikem na základě 9danth1o naft zení 
f!ěak4ho protektora o !1dovakém ma~etku. Ia aou ndm1tku1 le dn~· 17· 
III.l9'9 nabyl ve aprdvni rad~ ani v podniku lddný !14 a le pan oa~ 
val4 Xoaek byl dne 16. bfesna 19'9 ~ako spróvn! rada • o~chodního ~~~
atfílal Y1Jnasdn 1 col ~aea dal provéa't po dohodě 1 Pa!l'a o. Koeka /• 

· fekl Gleaaena ".Tedy změníme k ,rlli V')m !idovaký sdkon, aby platil od 
i 15. 'bfézna 19,9~ .. pfi 6em! aeěté udělal vtip, le se tato změna m'Oie 

tfeba ~menovat lex Havel • 



,.,' 
. i 

' ' 



" • • <' ;;:..:: 

. • A - ll , akoiQVlf tumon -tQTdrlll', •· •· .,. Prase •" 
Re,.i XXU-&21. 

' ~ .. -~ 

• J ·,, ...... , • 

: .• 



Příloha 21: 

Dopis Miloše Havla říšskému protektorovi ohledně prodeje akcií 

společnosti A-B 

(AMV, 10 433) 
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v p 1 8 • .... ~----..-.................. .. 

D fl v t.1 r n é • 

Deil 15. J.pril lf\40. 

An den Harrn 
Reichsprotektor in :Stlhmen und l!E1hren 
P r s. g 

Bu.rg. 

/f :1 ( " r I ·I 
I (J 

. ......... 

Zu dem mir am 15. Aprll d.J. erijtfn~ten Angcbot des BUros Winkler 
zur Uebarnahme der A-B Film!abriken aut dem Ver~rdnungswege gebe 
iah meineraeits den Antrag der UebertUhrung 1m tre1will1gen Ver
tahren unter folgunden Vor&.ussetzungttn: 
1/ Di u alte Generalvarsammlung. besahliesst 1m Simle meiner Erkl.U.
run& vam '· und 17. November lq'~ die Legittmieruns der Kapitalser· 
h~huns und Aussohliesaung dea Bezugrechtea. -
2/Di~ Generalversa~luns beeahliesat weiterhin die dadurch ertolg
te ~iseion der Aktien gemAss der Statutan ala Gratiaaktien duroh
zutUhren und diosa der Cautio zu Ubergeben. 
3/ Di~ Uber 51 ~ bctru~nden Grat1sakt1en werden 1m Sinne d~r Ver
einbarung mit der Protektorataregiarung vom 6. Oktober ~~'q dieser 
von d~r Cuutio ausge!olgt. 
4/ M:i.r ale dem sei therigen Aktienmehrheitsinhuber wird unter ZUgru.r 
delegun& des vom BUro Winkl~r erreohneten Kurees von ~00 ~ dar Ee
trag von ooa K ·6,885.000.-· ale Entaoh!digung flir die Abtretung der 
Mehrh~it z~b11ligt. 
5/ lm Si1me dea Angsbotea vom 14. Dezember 1~39 erhalte iah !Ur mei 
ne Lucerna-Produktion tolgende Vorzugsbedingunsen; 

aj 81charstsllung dea notwandigen Atelierraumea fUr dio mir vo~ 
der Prot..;ktoratsreg1vrung zu.geE:prochene Produ..l{tionazitfer 1 min-
dest~ns 5 Filme {· · 

b/ die Zubil igun! eines Vorzugspreisas duroh 20 ~igen Naahlass 
aut die Produktion 1n d&r neuen Firma und die Autreohterhaltuns der 
seith~rigen Vertragabedingung / alter Luoerna-A-B Vsrtra&(. 

Q/ dia Er6!fnung eines lautenden Betriebskred1tes bis zur H~he 
von K l,Joo.ooo.-, 

d/ die Auceliaderung dea Verleihes mit dem Tag der Uebernahme L s~t11che Aktiven und Passiven ;, 
~/ Auszahlung der von dar Generalversammlung b~sohlossenen Dividen
de fllr d~s Jahr lQ~~. 
7/Mit der Einbahaltw1g mein~s noch zu erreohnenden Saldos erkl~re 
iah mioh einvera'tanden • · 
S/ Die Ueb~rnahme der treiwerdenden Aktien einsohlieeslich der aus 
der A-B zur VerfUgung zu stljllend~n llvstroaktien gesahieht 1m Sin
ne des Briefes der Protektorateregierung vom 6. Oktober 1~,9. · 

..-·' ~---.. 
/ -... \ .. i t.,. '·, ' 

/:',-'z..· :~~áv~,os t ~ opisu: 
' . . I -'/_ ~ ~-! . · ·.: ,, .. 1 

1
1 ~/vu ~.f..<.( ~ 'GO ~ 

.. , I 

\ . • ... ' -'·'.{I,', I 

1 • ,. . _ .... 
'/ 

Mit' vorzUglicher llooh&ehtung 

Havlova šifra v.r • 
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kinematografie 
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,. Vlajkac, Prnha. Foto: Prcssa. 

Premiéra české p1iuodnl veselohry »Zcny u ben
zinu«, kterou neddvno dokončil režisér V, l{u
básek v hostivafských atelierech FAB pro spo
lečnost PDC, bude mft premiéru v pražských 
biografech v prvé polovině listopadu. Na o/Jrózku 
Zita l{abáto"á s Gustavem N czvalem, 1!1]Stupujlcl 

ve filmu v titt~lnlch rollch. 

Casanova kouzla zbavený 
~tverylka lásky«. 

Pololegendárni post a vn velkého milovníka 
a svůdce žen byla již mnohokrát ve filmu zvěč
něna, většinou se snahou neubrati tomuto ideálu 
žen nic na svůdnickém včhlnsu/S_ironií se nyní 
zahleděl vlnstně po prvé na ~anovu mladý 
německý filmový herec-režisér Viktor de Kowa, 
kterj ve své druhé samostatně režijní práci -
ve filmu >Casanova se ženi< - zobrazil Casa
novu v soukromí, jako pf·edstavitele této posta
vy na jevišti, který se, když odloží paruku a 
divadelní kostym, stává pravým opakem toho, 
koho na jevišti pf·edstavovaL Filmovým před
stavitelem této postnvy je Kar! Schónbiick. 

K této zpráyč >Pressy< m·postrádá wjíma
vosti podotknouti, že..J.i,t stárnoucí Casnnova a 
své neodola tclnosti pozb)•vajieí vystupuje v ta
kovémto .. pojetí i v Cámarovt' filmu •Ctvcrylka 
lásky<, s JChož natřtčcním se v rwjbližší dohč za
počne. >Civerylka láskv< je v podstntč komor
ním filmem z doby roko1w, galantním dobrodruž
stvím, odehrávajlcím se mezi osmi osobami na 
českém loveckém zúmečku Knčínč, kam se utekla 
sli(~ná hraběnkrt de Cagliostro, jejíž roli bude 
hráti Lída Baarov<V Hovnčž i ostatní role Im
don obsazeny našimt nejlepšími filmovými herci. 
Zajímá nús však: Kdo asi vyh·of·í roli stárnou
cího Casanovy a ,1ladého hraběte Cagliostra? 

Karel Lamač v Holandsku. 
V amsterodamském ntcliéru Cine\'one <!otáčí 

režisér Karel Lamnč detektivní film ;strnšidclný 
vlak< (de Spooktrein) se znamenitým holand
ským tragédem Janem Muschem a populární ho
landskou drnmatickou umělkyní Ficnou de Ia 
Mar. - Po dokončení extcr{{,ril začne Lamač 
v říjnu natáčet další film pro společnost Filmex. 

I 
židům vstup zakázán. 

Upozorňujeme kina, že jsou povinna vyvě
siti tabulky >Zidúm vstup zakázán -- Juden 
Eintritt verbotcn< u všech vchodů a pokladen 
svých podniků. Proti správám kin, které toto 

.opat!·ení nesplnily nebo snad tabulky vrátily, 
bude přísně zakročeno. 

Kina, která dosud nezaplatila zaslané nebo 
odebrané tabulky, nechť tak učiní složním líst
kem, který byl s tabulkami zaslán, nehoť nebu-
dou zvlášť upomínána. >F. K.< 

-'[:~ 
c, +O 

Z filmového nebe 

.. 
Před novým soumrakem 

českého filmu . 
Ceský film prožfvá. po1livné osudy a zdá. se, 

~e vždy, kdykoliv se ocitne na svém vzestupu, 
musí býti zntižen nevftnnými pttrasity, kteřf ho 
rázem strhnou z dráhy slibně započaté. l'(ul Be
nešova režimu byl pře!lzvěsti pádu všech žido
marxistiekých a zednářských samozvaných Jil
mových kapacit, které učinily český film toliko 
nástrojem k obohaceni svých kapes.~kráte 
se český film vyráběl hlavně proto, a"by na zá-
kladě jeho mohly židovské půjčovny dovážeti 
filmy zuhraníční. V oné éře lilmnvého •kšefta
řenf«, ze které se tak~~tnje ve finančních kru
zích předpojatost profičcskému filmu - pokuste 
se na př. o zfskánf českého kapitálu k výrobě 
českých filmů a uvidíte, jakého se ,-ám dostane 
přijeti! - tedy v oné éře přece byli čeští vý
robci a češtf umělci, kteří opravdový český film 
po léta s těmi největšími obětmi budovali a zů

stali mu věrni. 
Není snad třeba se poznovu zmiňovati 

o smutném úkolu levičácké kritiky a oněch inte
lektuáh\, zWlených duševně a mnohdy i fysicky 
(pokud totiž jejich kapes se týkalo) z Hradu. 

Na Zidy a zednáře došlo teprve v době Pro
tektorátu, mnoho z levicových intelektuálů na
stoupilo svou cestu do Canosy. Ale není-li větší 
radost nad jedním hříšníkem pok,ání činícím, 

nežli nad devětadevadesáti sprn.vedlivými? ... 
Budiž, mohli bychom se tudíž radovati zplna 

srdce a zplna srdce se těšiti na vz~stup českého 
lilmu,~zestup v ozdravěném ovzduší, který 
ostatne dokazuje několik posledních filmů nad
pn\měrné úrovně a mnoho filmů příštích, ať jV 
natáčených nebo ke startu připravených. 

A právě v tuto radostnou chvfli se začínají 
projevovati 

~í předzvěsti nového soumraku! 

Zidi a zednáři z českého filmu zmizeli - ale na 
jejich místa se derou arijci, kteří spatřují ve 
filmu z1tse jenom •dobrý kšeft«, lidé, které k !ii-

u nepojí ani ta nejmenší láska k umění, lm ani 
a nejmenší kvalifikace, o umlílccké nni již nc
r.:!nv~. 

V Říši od každého pracovníka ve filmovém 
oboru, bez rozdílu, jedná-li He o výrohu, pújčov
nu nebo prodej filmů, požaduje se odborné fil
mové vzdělání. - Pro nováčky byly zřízeny 

zvláštní kursy! U nás naopak si každý z oněch 

Svatováclavské i:ilmové ceny. 
Lfllmový poradní sbor rozhodl, aby k 28. září 

byryudlleny filmové ceny výrobcúm nejlepších 
českých filmú celovečerních i krátkých a ncjlep
!iím filmovým pracovníkúm. V tisku se již VY
skytly předčasné nepřesné r.právy o těchto ce
nách, které konstatováním skutečnosti uvádíme 
na pravou míru: 

...Y_ýrobci c e I o večerních hraných fitmú 
buáoú odměněni třemi cenami: 

l, křišťálový pohár, 
2. velká zlatá medaile, 
3. malá zlatá medaile. 
Výrobci krátkých kulturních filmú bu-

dou odměněni ti·emí cenami: 
1. velká zlatá medaile, 
2, malá zlatá medaile, 
3. stříbrná medaile. 

nových filmových kapacit mysli, že prakse 
v přenášení balíků suken v krámě nebo ve skla
dišti, •plechová pusa« anebo •dýchánek« ve Fil
movém klubu v kavárně Urban postačí, aby ten 
či onen mohl pojednou hrát roli reorganisátora 
nebo snad 1lokonce i nějakého •diktátora« čes

ského filmu! .•. 
~zkou veledíla jednoho z. těchto nových 

reorganisátorů výroby českého fllmu - byl po
•lednl film proslulé Olgy Scheinpflugovél ..• 

•Dobře situovaný pán ... « 
Snad dobrý obchodník se sukny - ale po

kud fihm\ se týče ... 
Dnes, v měsíci září, od takových a jemu 

podobných, 
ochraňuj český film, svatý Václave, 
vojvodo české země! 

Amen! -ier. 
PS. - •Pressa< oznamuje: 

/·~lovna stříbrných hor< v režii Karla 
šptTfííy má premiéru. Od pátku má v praž
sk}•ch kinech premiéru český film režiséra 
Karla Speliny >Královna stříbrných hor•, 
který je napínavý tím, že jeho interiérové 
scény byly na Barrandově natočeny i na 
naše poměry v rekordní době jeden a pill 
dne, nepočitaje v to dobu, potřebnou na 
synchronísaci. 

K této premiéře píše Wilhelm Formann, zná
mý filmový kritik v >Der Neue Tagc toto: 

>Královna stříbrných hor< se jmenuje nový 
čes ·ý film katastrofální úrovně, Jeho tvůrci 
smazali ze spekulace na náboženské city prosté
ho lidu hranice mezi hraným a kulturním filmem 
atd.< 

Nám je ono pravé pozadí zmíněné spekulace 
dobře známo, Autor filmu, pan redaktor Paul, 
i výrobce se tímto >veledílem< a jeho posláním 
postavili po bok židovským hýv. půjčovnám, 
kšeftujít:ím s filmy • Zázračná noc< a , Zivotcm 
svaté Terezičky<. Ale to byly alespoň filmy, což 
o posledním ,dílec - ,i na naše poměry nnto
l·P-nf~m ~ rnkorrlni dob~ jeden ~ pt"d ňnec - ne
lze dobl~'cí~liti! 

Na podobná zostouzeni českého filmu by 
měly být zavedeny disciplinární tresty! 

Ale rozhodujte o umělecké hodnotě filmu, 
když nejvýš znáte kvalitu sukna, >anebo co<l 

1. zái·í 10~9, a to mimo členú sboru všichni 
ostatní 10 K mt;sičně, Zápisné J?ro členy sboru 
je stanov<'no 30 K, pro ostatní cleny 50 K. 

Kondiční odbor pÍ'Í CFU funguje i nadále 
a objednává všechny členy, potřebné k filmo-
váni. >F. K.c 

Hromadná smlouva illmových 
pracovníkfi. 

V t(,chto dnech byla podepsána mezi výrobci 
a filmovými pracovníky hromadná smlouvrt 
která upravuje pracovní podmínky a poměry za
městnanců, činných ve filmov& výmbé v C;eéhúch 
a na Moravě, Tento zdar několika!etého úsilí je 
pf-edevším výsledkem sjednocení celého našeho 
oboru ve Filmovém ústředí, v jehož rámci maž. 
no v nejužSí součinnosti intercsovan,)'ch organi
sací docíliti dohody a kladných výslcdkú. 
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~střední Národní Výbor hlav. města Prahy. 
Trestní komise nalézací č. 50. 
-----------------------------------------

Trestn:í nález. 

-----------------------------
Trestní komise nalézací ústředního národního výboru hlav. města 
Prahy uznala dne 24.V. 1946 na základě provedeného řízen:! takto 
právem 

Na taša G o 1 1 o v iÍ H o d a č o v á , 
narozená 27.11. 1912 v Brni , bytem v Praze XVI., Pekařovo nábř.~3, 
národnosti české , povoláním filmová herečka , je vinna , ~e za ně
mecké okupace , tedy v době zvýšeného ohro~ení republiky se spole -
čensky stýkala s Němci v rozsahu přesahujícím míru nezbytné nutnosti, 
kterýmžto chováním , urážejícím národní cítění českého lidu, vzbudila 
veřejné pohoršení , čímž se dopustila přestupku proti národní cti 
podle paragrafu 1, odst. 1. dekretu presidenta republiky ze dne 27. 
října 1945 č. 138 Sb. o trestání některých provinění proti národní 
cti. 
Poně.vdž svou pozdějš:í činnosti a~ zasloužila o zmenšení zla nepří -
tel-etn způsobe"né-ho j~sou dány předpoklady pro upuštění od trestního 
stíhání podle.odst. 12 směrnic min. vnitra, upouští se od trestního 
stíhání podle odst. 12 směrnic min. vnitra ze dne 26.XI.l945. 

D~vody. 
Obviněné je kladeno za vinu , že a/ "se zÚčastnila odborné spolu
práce s Němci ,_přesahující meze pr~měrného nařízené~o výkonu, 

bl ucházela se o v:ýhody u německých funkcionář~ 
o/ jeJ:l společenský styk s NěmcJ, přf;sahov~tl míru nezbytné P\ltnosti. 

Konanym še~řením , zejména výslechem obviněné a svěd~ bylo zjištěno : 
ad a / Obviněná doznala , že ·na vyzvání německé fj lmové společrosti 
P~~g - Film uzavřela s ní smlouvu o svém Účinkování v němec~ch fil -
mech a že skutečně natočila ~ touto firmou německý film : Vrat se 
ke mně zpG t :, v němž vystupovala. pod. jménem Ada Goll. Há.j i ee však 
tím , že k této smlouvě byla donucena a že podobné spolupráci se ne -
mohli vyhnouti ani jiní č.eští filmoví pracovníci , t?..kže nejde o 
nadprůměrný výkon. Svědci režisér Vávra a dr. Knap potvrdili tuto 
obhajobu v plném rozsahu t zejména u,redli , že obviněná Úmyslně ne -
obstála při zkoušce z němciny , uzavření smlouvy se br~nila a její 
herec~ výkon v jediném německém filmu byl u srovnání s ostatními 
jej:Cmi filmy podpr~rněrný • 1· 

ad b I Ohledně ucházení se o výhody u německých činftel~ doznala 
obvině.ná. , že se obrátila několikraíte o protekci na vedoucího fil -
mového ústředí Němce dr. Sohnela , ale tvrdí , že tak činila nikoli 
pro sebe , nýbrž aby pomohla persekvovaným Óechům. Tato obhajoba je 
v souhlase se svědeckou výpovědí Otakara Vávry , který sám ohviněné 
doporučil při zatčení osoby jí blízké , aby se na Sohnela obrátila, 
a též s vý:pov~dí drn·f:'~na.,, jenž líčí dr. Sohnela jako zastánce čes-
ký o h z á j lil~ • • , . t h r,5 ď 

,,•1,.', •.• ·~~-'f·'"' .~~\'lji t'~···-.. ' ' 

ad · o I Z ~ástečného' doznání obviněné a výpovědí svěd~ režisérů 
.. Vl:ad• ~'~~i'kty1'~·- q:echa.· i:lt Otakara Vávry a kameramana Rothy plyne , že 
obvinin~~;krome «·ťoieln:(ch stylal s Němci ve filmovém prostředí se 
stýkala soukromě a uvede'ným ji~ dr. Sohnelem a hercem o. Fischerem. 
Tyto stykY byl~· rázu milostného a jak míti za to , že zp~so1:ily vefej
né pohoršení. 

Obviněná dále UVPdla na svou obhajobu , ~e se přičilovala o osvobo -
zení republiky rozši řová.ním illegá.l.ních let li.~ a zprost ře/' kovli.ním 



Li 

styků s partyzány , co~ prokazují svědci : redaktor Němeček a 
režisér Přikryl -Čech , že podporovala rodiny persekvovaných jak 
dosvědčila Anna Rypáčková , a že v revolučních dnech pracoval~ 
dobrovolně jako ošetřovatelka v Terezíně , kde se nakazila skvr -
nitým tyfem , jak jest proká.zcí.no listinnými doklady • 
V uvážení všech těchto výsledklů řízení dospěla tr·3~tní komise 
nalézací k závěru , ~e k naplnění skutkov:: ch podstat· z činů 
sub a/ a o/ ohviněné vytýkanjoh t. j. deliktu podle odst. 10 lit.e 
ah směrnj~ ministra vnitra ze 26.XI. 1945 jest třeba splnění 
předpokladu veřejného pohoršení. Tento předpoklarl jest u činů 
sub o/ dán. 
Účast obviněné v německém filmu vynucena. Ohledně činů sub b/ 
se obviněáé podařil důkaz , že jednala a Úmyslem prospěti českému 
národu. ---------------------~-----------•----------------------

Předseda trestní komise nalézací č. 50. 
·- ...... 

Podepsani předseda trestní nalézací komise Dr. Ant. Kučera •. Úředník 
ministe~tm vnitra. dostavil' sEl a potvrzuje po předloženi leg1 t1mac4 
č. 263 ministerstva vnitra. ž~nebylo použ to razítka, poněvadž v 
jiných případech se používá předepsaných t1šopis~ .Legitimace před-
ložena.. Věrohodnost pot rzena. · 

V Praze XVI, dne 3.VII.l946. 

I .! 
':'. ( 

'""-1AJ 1--P ' 
t \ 

,/ ./ 
/ . ) ' v lrv'J-1 ... · 
.,' <...I 

I 

tem nálezu 
J 

potvrzuj i de 

sedy zvlášt~ 

Tento nál~z se shoduje s koncep

ulo~eným ve spisech u zdejšího Úřadu. 

1datečně pravoplatnost podpisu před

d komise nt'~.lézč;LOÍ , ~·~Dr. Kučery. 
MAGISTRA T HL. MESTA PRAHY 
referát pro vnitf. nirodnf bezpečnost 
Skupinové oddileni v Pr-..ue ... ~.---

~ /L':" l:Z. 4(& 
"··--·~ 

#~48,/ ~/"~~~ -~~"'· ~~~?; 
~ r~~ ".~~~. ~~ 



Příloha 24: 

Dopis Lídy Baarové z Říma K.H. Frankovi ze září 1939 

(SÚA, fond UŘP, k.91, sign. 109-411464. Dopis Lídy Baarové z 29. 9. 

1942) 

648 



' r 

'-- .-

/ --

00020~ 

_,.., ' 
/~ ~~ ~_;_-.:: -

_; ... !.--·--~ 

~/~~-~ 

...... ---..:·., ~--~-- ' ..... ~-~-~.:;.-~ 

~ I 

/ke--~c._ :::....r-___.t;...- .-z-~~ ~ 
_// 

/."'" 

J' 
,/-

·• 

-....) 

..,..-~ -~---....::....--~ / 

,... 
~::.~- ·:..-~-""""'í!-

.7 

~ . ./_ ' .. _.,._. é.. 

-~-- '-'"· .. ;;...~··: ...... c.... .-:.:::i.----~ 

·- / 
,r~-~-·~ ~ 

-· 



UDA B; 
PRAHA XIX., 

. ..... ~,. 

·.'!.. 

-.ri-é ~~ c.:-~ i 
- . ~'~-~....:i:--

~ 

·~ --·-z.-" ~ 
- ~ ~ ~,,,_ ~ 

~/~~. 

~=--~> • -n:.e_ 

/ 

-.-~ 

:.. ~ 
/" ' ~ 

·~"'-·~~ 
,...__._..._ 

·. . ..... :::? , 

-"' ,_ .... ,..e__."_ 

j. 

- ~· 
,_;..- L.- -~ c::. ~ 

. ' 
. '"";!::. ~"-:... .&-<-~ 

:.:1!- ..::...~ 

,· __ _,. ... ~ ...... ' 

.::'-~ 

-- ---~ 



UDA BAAROVA 
PRAHA XIX., Neherovsl<ó 6. 

-- :> 
··~Nt 7"..:-:··· 

~ ~--- /-::- ~ 

~2~-~/ 
-4<t-L 

~~.0 -=---- --··,~ ~- ~< -, :-" 

-~-~~ 

. 
_...,7 -:: • ..e... 

:. s· 

~_".~ -..· ·------ ""--

··~ 

d U 'J '> IJ. ? 
. .. 'WI 

... ....:.. ..... .:-r 
.::-.::::-e:... 

... ..;.... ~ 

·-
.:_.~·, 

-.7·~ 

:~---··- '-



r-;c ~ -4' ~ z:_ 

~·~ ~~c:. 

$~ 

~ 

~~· ~-~/~ 
)-'e--v 0a:.c-4Vc.-4-

r:./ 
/" 

~ ~-. ~:ne--v~ 

~~~ /·:~,?~~-7 
~~ ~4~ 4,4 

./~ 
:~C 

I 

Y,A..-? C:..::<• 

/ 

LID 
PRAH 

• 

.- ,/" ' 
~._--~e:...-c--c..-

- . 



L[DA BAAROVA 
PI!AHA XIX., N<herovskó 6. .. 
~~- --·~-

t 

~ ·~~~.:.- .ll A-;-- ·?-o 

~--7-~~.a-c::~ 

)!' 
,?,.. ~· 

·•·· o 

~:~"" ... 
'",fo 

;. 

00020~ 

~é-~ ~~~;;" / 
~6!~~ 

-/~~ .:::.~ .. ~-

·.·~-:'!."'".~:. -.-=·~i .. ··~~ .... -~f ~-··..: 
- ...... · 

. -·""'"'"' ./""' 
--~~-;/C-c:..c... 1.-- ~-.:,...-. ..... .. 



/ 
,/ .....,., ./" 

// 4e.~e-G.?-

/ 

__. // j'' 
/ -~Lc ~ ... ~( c. ~ ~L;.4 

/'-? t:.-Cf?-:2 p--,Oo'z::~-11 ~ ? .v·---#~~/ e--t:--t..--,,.! 

á--;~- z. 

r~~ ~~c-:;:C- ,~~4 '? 

/~··C 

/ 

~ é ,..,_z- :· :7 .-.;7-'.L::-.... ~ ~ ~c ~-?-c-

/>.v -&.-J?r!.-- ._:...--

.- _... 
-- ť--e- -<- -.-..:...c,.. - :y _;. ~ 

""' 
?U- -~~<- •"/ 

.,.... .. ··~· 
. ·~ I -- ' . :~;;...~c.;:..... '·-;?' 2 ::'' .~-z--., a- .---

c_.• 

/ 

-- ~~ 
C~c_, .::...-, 

--~ 



Příloha 25: 

Rozsudek nad Václavem Binovcem 

(AMP, fond 36, sign. 26 523) 

649 



I I 

OP I S • 

) 
/ . 

'-

Ls XV 7~1(48 , 
i 

}4 

R O Z S U D E K • 
J m 4·n e m R e p u b 1 i k y ! 

' 
lU.moH.dnt lidový soud v h'aze, odd. xr. uznal' po provdexUim i 

hlavním phli"lSení dne 22.9.1948 · ·· · 
ta~to p~ávem: . 

Oblalovaný · 
Václav B i n o v e o. 

n.ar.l2 .. 9.1892 • :filmový re!is4r, Praha I., Vo.lentinsk.l! u1.~.11 
j e s t v 1 n e n , . 

\ .. 

!e ·V letěeh 1940-1945, teq v doba avt~entlho ohro!en:! republikY, · 
v Prase f~poroval naoistick4 a ~ahistick.4 hnuti titnt !e byl d.lVěr-
n!tem.a orm'torem pralsk4ho ~stapa o pomGreoh v oesk~-t.ilmQ~ . · 
dále tťm,· .le sepsal podtbd na bl!le nera~iirJt~nt tkupalSni .tlfild (al~!•b= 
Jdeto~., v .·Dia~ pQdrobn6 .-o.ébral OEO bni poměry v lSesk~ til:m.oVtdot'd 
a uvecu. .. o. "·""ou.o· o!ol). o.so·lb'ch f»s. k4ho f1l.m\IL. , !e· jsoui. Mli ••PH. t•la.k4bo · eúlltnt,,· K~ostdlulfia MM ·snahy aktivist1.ok,toh tilmal'd a JQ&lůt . 
A•l ._. •=·'eat.i Jako lSlen taJná· raly talist1ok4, tedy byl &inOv,dttlll · 
talU.sUeiD · ... ol.'i'Jóftli\>1 saot ·· · · · I 

' ·. ··: ~ ' ~ ! m I s p á e h ·.a· l 

•lo~ p~Ji •Utu.. po(Ue fu 311 retr.aa:.a. 22/46 Sb .• 
. a o a. s u ~ u I e s e •a to : 

p~é I.sasbf tu ~ll t4ho! úk. k treetu tillt4llo la~h v w,w.~<.· · .. · 
3 (tf1) 1et1 sbstf'ei4ho·. j e.datm tvr4#a 1~ IStwtktnO a FU ·· .· ··· 
t 3·89 tr."!'. k J1tlh:radě xa.dftlad-a t!z~ud 1reatniho a \!lkQnu sv --~••t•• 

· 1)e t:restu na avoboélě aap.o~tt,vá EHt ob!alovantfinu -.31.1 ov:e.o.,t .• · · ·· . · 
a Hdd solldní vazba od .12 .• 7 .1945 - 1'3 hod. tio 16~1l.l.l945 • 1: h-~" 
oll 19.;t2.1945- 10 hod. clo 16.1"1946- 12,!50 .bod.1 od 6~4~1-t··,w,:-~·aod.~: . 
clo 20.6.1947 - 15 1>,~~·1 td· 22.6.1948 • 14 bo4. do 4!2.9.1941"""' 14::·)104•· . · 

Jlflle soud V7slovuje 1 1!e oblalovant pozbh' na doW, ' .. '($~,) 1" . · ... 
ob~ask' oti a oelt trHt na svobod.i 14P7kA Si ve nUI~·eh.')~&e~f• 
eddileob.. - JJDě.ld i/3 pl! opad' ve pros:pěoh státu. . .· · .. · ; . : ·· ' ,, · · 

. ' 

laproti tomu se oblalovant 

. fl p r o š l u j e dle ~u 2JiJ/2 tr.f. o b, ! a 1 o b 7 , 
le v tfi!e době , tedy v době zvýěen,ho ohro!e. ni re~ubl1q. , v Prase, 
v H~mu.:ztttele .a Y.1,Uiiv situaoe~M.v.od.ěn4 MJHtelsk~ -~~d·, .. 
.S.al J•· · · ltula Baěle:r:a pn PJ,"Ot · meokou ·tbuloat a 3é411alt lt.Mio 
lavelku. a vedcuoí ~lnitele ha)QJho tilmu u pralsk4ho pstua, teq 
udal jm4 pro sku.te~OU:, pf:tpa4ně vyJ.1it~lenou lSinnost! a ! m ,. s • m ll 1 d o p u s t 1 t 
aloěinu uf..avaaatví podle f ll ntr •• ák.& .• 22/46 Sb.· 

v~·;pr$r;e dne 22•9.19·48·• • 
' . :. ' . ·. ' 

Jane~ek v,:~t. 
',' ,/ 

z~ sjlrávnost opisu 

/~ ' . ' __ , 
/ c. .fc. ct-"") 

I s .k.revid·ent •. 

0.- V. 1950 



Příloha 26: 

Výpověď Emila Sirotka ohledně své odbojové činnosti z 29. 10. 

1945 

(AMV, 302-116-4) 
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Příloha 27: 

Dekret prezidenta republiky ze dne ll. srpna 1945 o opatřeních 

v oblasti filmu 

(Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, částka 24, 

28.8.1945) 
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·Sbírka zákonů a nařízení 
v 

re-publiky Ceskoslovensk.é 
i Cástlm 24. 
i 

',I : ', :s :\ ![: 

50. 

D{}ln·et presider1ta republiky 
o o 

xe dne 11. srpna 1945 

o opath~uích \' obla!:!li filmu. 

.\by byly odl>orně zaji~tóny o a zachovúny 
v S·:~hny !Jrostředl\y a zai'í:~eui pro výrobu, 
ruzši:l·ov{mí a veřejné promíh1ní světelných 
Liuer.1;·:tograficl~ých filmf1 a aby jich mohlo 
IJ_(·li ph.C\ v.vu~:ito k prospěchu liuu a státu, 

alJ,I' v uu•Jtll v .ÝTvli.l', ro%:;ir·ovúuí a veřejného 
!Ji'<':•iÍ!;ínf t:\l:ov.\·dt fi!J~lll IJyl:t Ntdnč~ z:Jbctpl'-
1 , 1: l, ! · l1 ·:··. ·' ! ; 1 , • rl:':];' ) \':i 1 1:11:,' I· 11 ~ • ; 1 ~ d :·111 ll Vil t.! 

" · L l ~ : ~ r : : \ : ! 

:1 aiJ,I' uyly U;il0:;:\,0!1.)' i':tdné pí·ípravy a VČ:\~;né 
, pi'On;dení trvalé úpravy v oboru výroby, rvz

~ii·ování a ver·ejného promítání osvětlených 
l\inematografiek.Ých filml'! podle potřel.> a zájmů 
lidu a státu, 

k -núvrhu vlády a po dohodě ~;e Slovenskou 
n:'trudní radou ustanovuji: 

* 1. / 

( 1 ) K provozu filmových at)Jiérů, k výrobě 
·:1::_'-:h filmCt l\inematoyr~t:fiekých (v d_al: 

·. •· !:'!':ct), k la!Jomj;onumu zpraeovan1 
·•·'· o , _ .... ,úní fi!1ni( jako~ i k jejieh ve-· 

·. ;,~:u:1 , • .. , .. :~:.ni je;. tÍJ,i'Úvněu v)•lll'adně :;tút. 

Vydána dne 28. srpna HH5. 

(2) K dovozu a vývozu filmú pro cglé'~zemí 
·československé republil\y jest ro~ oprávněn 
výhradně stát. / .. . . 

H Organisace a sp~·á'P''podnikání uvede
ných v odstavcích 1 a 2 Jlúde upravena vládním. 
naÍ'Ízcním, při čemž p1·ovoz veřejného promí
tání v zemích č~( a 1\oloravskosle~ské bude 
svěřeu zpravi(1.\J.I húrodním výboríim. 

(~) Ust1).l'!()'~ení ocbtavce 1 so nevztahuje 1w 
filmovo)Y"Činnost v rámci ministerstva národní 
obra_;l{ a na film amatérslcý. · 
."...// 

(I) ll"_.;av:tliilÍ L•J~IVO!.OV:tl.t'!~·-- pud11il\ll, dl·,·

dl'l<t 1 ~ 1, utbL. 1 a :2 j;tiú-·puvinni ud~lí'.d:,li 
lťJÍ::Í>Li·l'.··lVll Ílli'()iťi:I:!CÍ VŠ<;;Chlly f;;-;•dmdy : !' ,. 

\'I•Z .• , /)t'•'vUZ!IÍ iJJ'IJ.)t(·ccJJ;.r, í'.Ú: piJI' ~Ul'OVill ' 

.i.:~··!~'-) lll~~~~·ri:'dL1, i~~h.už i v~~"'·cill:d! ~ .. ,,.zJJ,. 
I 'I • ' "' 

/.i:lt~ lj•!UlJ.!hli, V\.:t~Ltle }'1\)\'0/..u\'en, 1\LCl'~ :)::· ,: 

ve v!asblidví, v p~jmu nelJo v už.ivúní 1\!lcii•lli 
v zemi (~eslcú a l\luravs!,vsl2z~;ké nel.io v cdliÍ 
cizině, kteréžto ministerstvo vstupuje tím do 
prúv a zúvazkť1 dosavadníeh provozuvntelú (§ 2, 
odst. 8). 

(2) · Veškerý majetek podniků uvedených t'f~l 
v § 1, odst. 1 a 2 přech:lzí dnem odevzdání do I 'II! 
vla:-;lnictví stú~:'· l<terý .ie:j mtt~e. přen~~ti ! ;/ 
v cellw ·nelJo v C<u;tcch ua pravní subJekty Jltn . ' l 
zřízen{•. ._. 

· ~~) Za majetel' pí·evzatý podle odst. 1 bude ·, 
po.sl~ytm~ta náhr · ·t ~ggle .• ~!!l.ě_r~iStl~t-~r~ v.vd~'i \\ 
ll1lllL';tr ulionn;.;ci v dohode s nulllstl'Y fuwucJ, \ \. 
pťú!'l~ysÍu,. ~niti"ního ?bchoduy a. nc.iv~šší_111 úht- \ : 
de!ll eenovyu1. Snollmm a vere.moprnvmm 1\,Jr- , . 

· porndm ·bude pos)cytnuta núhrarla V<~ v ý:';i 

I' t 
'i i 

I,,. 
ll ,. 
I· 
•' 
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olwcné ceny. (';toi\koshveni:;l\ý stúL l'lli':í z·• 7.;\

,.,d<y podnikí1. pi·evznt~rch porlle tohoto rl('lm•t 11 

:, ~ do v)r~c horl not.\' pl'f'\'Z:t té ho .i m(~ní. 

('1) Nitllr:Id:t :.;1' ncpos!;ytu.ir zuma.id('l\ n.c;nh. ' 
];t,.,.,, .icsL JlO\':lŽovati z;t :;l(ttnč nespnlPhli\·é 
n0rllr' nsialHJvr•ní rlr:krdu prcsir1cnta rrpilillil;~· 
ze dne lD. května 1945, č. fi Sb., o neplatnosti 
někter.\rch mnjetkově-prúvních jednání z doby 
nesvobody a o národní sprfn·č majetkových 
hodnot Němcťt, Maďarl'l, zrúrkú a l\olabonmtú 
a některých o~·ganisncí a úst:H'ú, nebo osob 
odsouzen~1ch ·podle usuwo,·cní dekretu prcsi
clenta rcptíhliky ze dne 19. čet·,·nn lfl.l!i, ř. Hi 
Sb., o potrestání nacisticl<~·ch zločincl'1, zri1rlci'l 
a jejich ppmahačú a o mimoi·ádn~·ch lidov~·ch 
soudech, po1md v rozsudku bylo vysloveno pro
padnutí jmění. V poch~·bnosh;ch rozhodne mi
nisterstvo informací v dohodě s ministerstvem 
vn i trn. 

. ~ ~. 

(I) Výtě~kú, zÍf;kan)rch z 1Jodnikání podle 
tohoto dekretu, použije ministr informací přr-
dev~ím k provnzn, k y~·~t::tvhi" :1 k rl:il~í""' tw.
, .. ,;i r~c<:].:<v-:h\'1 IJ.•:kr'·!J·• filnl'>\''li<'' ,.: ,.,, · 
'·: '' nrh·f'•(l·ir·~l. \·,, \< crC':• ]·,,cp·•·l:dO::;;·, ~~ :1 

' ; "'lili': ll Ír' li '! · '• I' i::, • \ , /.I. '111 I 1'11'.' 1 '· rl11 1 •' ' 1:. 

f;') 1'r.·,·riLJir:: "tliH'.'I'Í rl:'J\('i; /<' ;.:.dJ;:V, z prcd
\':··.1 lěn í fi lni i'r zí'ls trn~a.i í llPdotčeny. 

/ 

~ 4. / 

. 
Ivlini:3tr informací se z .ocúuje, aby do doby 

než budou vydány pře 1sy k provedení tohoto 
dekretú, činil přccl < riá opatření k za.iHítění 
jeho proverlení n . y(ná. . • 

l<'llt.n dcl;rct Jr:1i '.': \':t tlel ll"' •.: • 

.- (
1 i\Í: 1}1'Cl''f 1dl\ jr~,i 1:1i1~;. l1· Íl\ 1'(: 

:;t• r.l·l,~:t:;ítH'·n)·nli mi~;i:-:11·::. 

lk Beneš v. r. 
Ficrlingcr v. 1'. 

Kopecký v. r. 

51. 

Vyhláška ministra vnih 
.-:e dne 25. srpna 1945 

o Ihflt.č 1>. poclúvúní žádostí o \Tác 
slovensl;:ého stútního občanství IH'o 

a Mti črslwslnvcnsltýdt st:ítnfch ' 

J'odle * 8 Íldctvního dekretu pl'(•· 

publiky ze dne 2. ~rpn;1 1 !HG, <"-. :J:\ ~· 
vě Čc!-iko~dovenc.l\i;l!n sL':lllíh·· ,,:1:·: 

'l:'n·ilr!J''l:·.l i l'!,nl<''·':\·, ;: ll':•r:· .. 
i:,, '•'/ lll:d·) ;1]'0 ~~j)d;'!.':~l~li l.:.t: 

I I 1 :I I l l 'f I' i\ i', ll)/·:'' 
·.:1 I' li.' '•: ( .'li'! 1'1',- :~~·:I 

\.;d_~.· !:\ ··· ;. :1.\ d~·:\rc~ n;l.l,~·v;'l t.,;..,inl•• 
rl!wm l(l. np11a ]!).];>. 

Lhilta k podúvúni žitdosLí o \'I'ÚC" 

Rlovenského státního občanství o~ta! · 
dekretu uvPrlrným osobúm lmd" 11ri 
tečně; Ž{tdosti před počátkem Jh i'r t~r Jl• 
va:l.u.ií se za nepodané~ 

Nosek v. r. 

1\d:nl-:l:drarr: l'r:d1n lil., ·f'r:f.ii:f(· i\ !J -- 'I'P/f'fon .f~,:l-·11.- (::.,-, 111 O:·t· .1·\ ·l .. ·i ··!• fl) 1]1: 1 

snzhn navolena of.,.gt,.H·nim f('rli(('J.:;t,·hn ,. J'rnz .... č. 111:1./fllilll:l ~:~:::) - Volllé·d~lt:Í pu.-:Ott,\'llí ú!·.~~; 

sr:.tnf ti•·.lcírna v' Pr:lZO. 
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