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1. Uvod a vymezení tématu 

Pro výběr tématu diplomové práce bylo rozhodujících několik 

faktorů. Chtěla jsem se zabývat aktuální "živou" látkou a tvůrci, 

s nimiž lze o jejich práci hovořit. Vztah autora k jeho dílu považuji 

v interpretaci tvorby za určující, podobně jako společensko-politické 

události, jejichž stav a vývoj zásadně formuje tvůrčí směřování 

jednotlivých osobností. Zajímalo mě tedy, jak dokázali v nových 

podmínkách nastolených po politických změnách v listopadu 1989 

realizovat své záměry režiséři, jejichž jména jsou spojována s českou 

novou vlnou šedesátých let. 

Tito tvůrci zažili předčasný umělecký vrchol na počátku své 

kariéry v šedesátých letech. Někteří pak emigrovali, případně byli 

nuceni odejít do exilu, ne všichni se dokázali v zahraničí ve svém 

oboru uplatnit. Ti, kteří zůstali, se každý po svém vypořádávali s tlaky 

normalizace. Sametová revoluce je zastihla v době, kdy už měli svá 

"nejlepší léta" za sebou. Hektická doba navíc přinesla nejen 

vytouženou svobodu, ale i nová témata, zmizel "jednoznačný nepřítel" 

a politický diktát byl vystřídán tržním přístupem k umění. To všechno 

prověřovalo houževnatost a vytrvalost umělců, kteří se - pokud chtěli 

uspět- museli s novými podmínkami vyrovnat. 

Ve spektru tvůrců české nové v lny jsem se zaměřila na 

polistopadovou tvorbu trojice: Věra Chytilová, Jan Němec a Jiří 

Menzel. S ohledem na zúžení tématu jsem z výběru vypustila režiséry, 

kteří stále žijí a pracují v zahraničí a jejichž tvorbu polistopadové 

okolnosti v naší zemi nijak nezasáhly (Miloš Forman a Ivan Passer). 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěla s tvůrci hovořit, musela jsem 

vynechat i ty, kteří už nežijí: Jaromil Jireš, Evald Schorm, Antonín 

Máša. 

Rozhovory s režiséry mi posloužily jako východisko při 

analýzách jednotlivých snímků.' Zajímala jsem se o to, za jakých 

okolností a proč byly realizovány konkrétní filmy, zatímco jiné 

1 Všechny citace v diplomové práci, u nichž není uveden zdroj, pocházejí 
z rozhovorů s režiséry, které jsou připojeny v závěru práce. 
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zůstaly pouze na papíře. Soustředila jsem se na okolnosti týkající se 

výběru témat a na to, jak se změnilo či nezměnilo tematické 

směřování jednotlivých režisérů, jakým vývojem prošli ve formálním 

přístupu k filmu. Odpovědi tvůrců mi pomohly demytizovat určité 

skutečnosti týkající se jejich práce a poodhalily jejich autorské 

postupy. Především to však pro mě příležitost poznat je a otevřeně 

s nimi hovořit, a to i o tématech, která neradi otevírají před novináři. 

Naopak tematické okruhy často zmiňované v tisku, a tedy dostupné 

z různých jiných zdrojů, jsem z důvodu časové úspornosti vypustila. 

Jako cenné se mi jeví i faktografické zmapování určitého životního 

období přímo dotazovanými tvůrci, jakkoli do jisté míry podléhá 

subjektivnímu faktoru paměti. Ale i takový posun má svou hodnotu, 

dokládá, co si dotyční chtěli zapamatovat a co naopak z paměti 

vytěsnili či odsunuli na okraj. 

Rozhovory JSem připojila na závěr diplomové práce, 

v analýzách jednotlivých snímků mi pak odkazy na některé pasáže 

z rozhovorů posloužily jako cenný zdroj upřesňující určitá fakta či 

okolnosti. Jako další pramen jsem využila recenzí, analýz a dalších 

textů vztahujících se ke konkrétním titulům, případně rozhovory 

s tvůrci a články o nich, publikované v periodickém tisku či 

sbornících. 

Vzhledem k pracovitosti některých tvůrců, především Věry 

Chytilové, nebylo možné obsáhnout komplexně celou jejich tvorbu, 

zaměřila jsem se proto na snímky celovečerní metráže, hrané i 

dokumentární, určené pro distribuci v kinech. Výjimkou jsou 

dokumenty Věry Chytilové Vzlety a pády a Troja ~proměny v čase, 

které byly primárně určené pro televizní obrazovku, ale vzhledem 

kjejich významu a kvalitě jsem je nechtěla pominout, zatímco 

režisérčiny bohaté krátkometrážní dokumentární tvorby si v této práci 

všímám jen okrajově. 

Z časového hlediska jsem výběr filmů limitovala datem počátku 

realizace, nikoli datem premiéry. To znamená, že do výběru nebyl 

například zařazen snímek Jiřího Menzela Konec starých časů, který 

měl sice premiéru v dubnu 1990, ale jeho realizace spadá do období 
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před listopadem 1989. Ve spektru analyzovaných filmů jsem se pak 

snažila obsáhnout všechny hrané celovečerní tituly natočené od 

listopadu 1989 až po současnost. Podařilo se mi zpracovat poslední 

snímek Věry Chytilové Hezké chvilky bez záruky, jehož premiéra je 

naplánována na 21. září 2006. V době dokončování diplomové práce 

ale bohužel ještě nebyl hotov nový film Jiřího Menzela Obsluhoval 

jsem anglického krále. Snímek nebyl k dispozici pro analýzu, ale 

vzhledem k významu látky v režisérově filmografii jsem titulu 

věnovala zvláštní kapitolu, v níž je zmapována problematická geneze 

filmové adaptace Hrabalovy předlohy. 

1. 1. Od nové vlny k sametové revoluci 

Trojice režisérů - Věra Chytilová, Jan Němec, Jiří Menzel -

nabízí zajímavý komparační potenciál. Jejich tvůrčí, ale i lidské osudy 

mají řadu styčných bodů, scházejí se a zase rozcházejí, nezřídka se 

dva ocitnou v totožné situaci a třetí se dostane mimo, aby se pak 

jednotlivé posty zase vyměnily. Tvorba Chytilové, Němce a Menzela 

jako by vycházela z jediného bodu - Menzel s Chytilovou se sešli na 

FAMU v jednom ročníku u Otakara Vávry, Jan Němec začal studovat 

jen o pár let dříve. Všichni tři se pak podíleli na filmovém "manifestu" 

nové vlny, povídkovém snímku Perličky na dně (1965) podle 

předlohy Bohumila Hrabala. 

Všichni také zažili v 60. letech úspěch v mezinárodním měřítku. 

Nejintenzivněji pocit slávy okusil Jiří Menzel, který za svůj debut 

Ostře sledované vlaky získal v roce 1968 Oscara. Jeho Rozmarné léto 

pak bylo ve stejném roce vybráno do soutěže festivalu v Cannes spolu 

s Formanovým snímkem Hoří, má panenko! a Němcovým titulem O 

slavnosti a hostech. Právě toto období - tedy Francouzi bojkotovaný 

festival v Cannes 1968 - označil Jan Němec za vrcholný okamžik 

české kinematografie, protože v hlavní soutěži nejprestižnějšího 

světového festivalu figurovaly tři velmi různé české snímky. Ještě 

před tím Jan Němec získal Velkou cenu na festivalu v Mannheimu za 

Démanty noci (1964), stejně jako Věra Chytilová, která tamtéž 

vzbudila pozornost o rok dříve svým celovečerním debutem O něčem 
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jiném. Úspěch těchto tří debutantů sliboval velice mnoho, všichni ho 

také stačili stvrdit druhým, případně třetím filmem. 

Jiří Menzel po krimikomedii Zločin v šantánu (1968) natočil 

poetickou adaptaci Vančurovy předlohy Rozmarné léto ( 1968), v níž 

znovu prokázal svůj cit pro přepisy děl osobitých, zdánlivě 

nezfilmovatelných autorů, jako jsou Vančura nebo Hrabal. Zřetelná 

byla jeho tendence vyjít vstříc divákovi prostřednictvím filmových 

hrdinů, kteří vzbuzují soucit a s nimiž je snadné se identifikovat. Další 

hrabalovskou adaptaci - Skřivánci na niti (1969/1990) - sice Menzel 

na sklonku šedesátých let stihl natočit, film ale putoval rovnou do 

trezoru; premiéry se dočkal až v roce 1990, kdy byl s úspěchem 

uveden v hlavní soutěži berlínského filmového festivalu, odkud si 

odvezl hlavní cenu, Zlatého medvěda2 . 

Věra Chytilová natočila v roce 1966 jeden ze svých 

nejvýraznějších snímků, formálně experimentální Sedmikrásky, které 

sklidily úspěch ve světě. Na ně navázala v roce 1969 symbolickým 

podobenstvím Ovoce stromů rajských jíme, které bylo uvedeno 

v soutěžním výběru na festivalu v Cannes. Tento film se stal na sedm 

let jejím posledním. Vyprofilovala se jako intelektuální autorka 

s ambicí vytvářet originálním způsobem filmy se zásadními morálními 

a etickými tématy a upozorňovat na problémy jedince i společnosti, 

které mužští tvůrci obvykle přehlížejí. 

Jan Němec po Démantech noci a O slavnosti a hostech natočil 

povídkový film Mučedníci lásky (1966), jehož osobitý filmový svět 

oscilujíce mezi surreálnou vizí a emotivní impresí. Ve všech svých 

filmech se soustředil na vizualizaci vnitřních stavů člověka 

prožívajícího emocionální vypětí - ať už strach, tíseň či nenaplněnou 

lásku. Svoji obrazotvornost a sensibilitu v zachycení náladových 

ireálných situací zúročil v hudebních snímcích realizovaných pro 

televizi: Náhrdelník melancholie (1968), Čas slunce a růží (1968) a 

Proudy lásku odnesou (1969). V roce 1968 Jan Němec zaznamenal 

2 Cena byla udělena ex equo, Menzel ji získal společně s režisérem Costou 
Gavrasem, který tu představil snímek Hrací skříňka. Costa-Gavras pak Menzela 
obsadil do hlavní role svého filmu Malá apokalypsa. 
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vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, natočený materiál 

se mu pak podařilo odeslat z republik/. Později režisér sám zrušil 

zaměstnanecký poměr na Barrandově, aby se nemusel vyjadřovat 

k srpnu 1968. Stejně jako jeho kolegové přestal "dostávat práci", na 

rozdíl od ostatních mu bylo ale jasně řečeno, že filmy už točit nebude. 

Do exilu odešel v roce 1974. Žil v Německu, Švédsku a USA, všude 

hledal cestu, jak se nepřizpůsobit a uhájit si vlastní nezávislost. 

V Německu sice natočil pro televizi přepis Kafkovy Proměny (1975), 

ale ani tady, ani v dalších zemích se pak už ve svém oboru prosadit 

nedokázal. Jeden z největších talentů české nové vlny fotografoval pro 

firmu Polaroid a točil videozáznamy svateb. Dnes říká, že mu rytmus 

života v USA vlastně vyhovoval, žil tam prý jako jazzman. 

Na začátku sedmdesátých let netočila ani Chytilová a Menzel. 

Paradoxně právě oni dva na konci šedesátých let odmítli konkrétní 

nabídky z USA a z Francie. Menzel před americkým projektem dal 

přednost natáčení Skřivánků na niti, Chytilová jednoduše nedokázala 

opustit vše, s čím byla doma spojena, nechtěla být v pozici "toho, 

který utíká". 

Menzelovi se v době, kdy nemohl točit, naskytla možnost 

k tvůrčí realizaci v divadle, které mu bylo vždy bližší než film. Za 

kameru se mohl vrátit v roce 1974, když souhlasil, že natočí snímek 

Kdo hledá zlaté dno. Tendenčně zabarvený příběh o lidech, kteří 

budují přehradu v Dalešicích, je dodnes považován za režisérovu 

úlitbu tehdejšímu režimu. On sám ale tento film nehodnotí tak kriticky 

jako ostatní: "Nebyl to, myslím, můj nejhorší jilm. (. . .) Byl o lidské 

práci. Film o lidské práci je zajímavější než jilm o střílení do lidí. (. . .) 

Kompromis nepopírám. V té době mě nechtěli pou.~tět k práci. 

Scénáře, které mi nabízeli, byly hlouposti. "4 

Už dalším filmem, komedií Na samotě u lesa (1976), pod níž je 

podepsaná autorská dvojice Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, dal 

Jiří Menzel najevo, že našel pro svůj režijní rukopis ideální 

3 Materiál prodal rakouské televizi, následně byl použit v dokumentu Oratorium pro 
Prahu, záběry se objevily v řadě zahraničních střihových snímků, např. v 
americkém dokumentu Československo 1968. 

4 Martin N ezval, Petr Volf: Muž, který zůstává. Carmen, Praha 1992, s. 9. 
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"manévrovací prostor": vlídný a inteligentní humor dotýkající se 

drobných lidských slabostí nedráždil tehdejší režim a zároveň poskytl 

materiál" adekvátní režisérovu filmařskému naturelu. V lehce 
" 
humorném a poetizujícím duchu se nesou i Menzelovy hrabalovské 

adaptace z počátku osmdesátých let Postřižiny (1980) a Slavnosti 

sněženek (1983). Tato vlna pak kulminovala v roce 1985, kdy měla 

premiéru komedie Vesničko má středisková, kterou Jiří Menzel natočil 

podle scénáře Zdeňka Svěráka. Tento snímek, nominovaný na Oscara 

a dodnes patřící k divácky nejoblíbenějším českým filmům, 

představuje v určitém smyslu vrchol režisérovy předlistopadové 

tvorby. Zároveň je její tematickou esencí: akcentuje lidskou slušnost; 

na typech postav se odráží vzorek současné české společnosti; 

spoléhá na výrazné herecké osobnosti. Obratně napsaný scénář 

úspěšně přihrává divákovi, aby se našel v humorných epizodách 

odpozorovaných ze života. V roce 1989 pak Menzel natočil přepis 

Vančurovy předlohy Konec starých časů, který trochu neprávem 

zapadl v porevoluční euforii na začátku roku 1990, kdy se z trezorů 

dostávaly do kin zakázané filmy z let šedesátých. 5 

Věra Chytilová se k tvůrčí práci dostala ještě později než Jiří 

Menzel. Útočiště našla v Krátkém filmu, kde na ni a její filmy nebylo 

tolik vidět jako na Barrandově. Dařilo se jí tu realizovat projekty, 

jejichž morální apel zůstal představitelům tehdejšího režimu částečně 

skryt, případně ho nepochopili. Nezřídka Chytilové prošlo ve filmech 

to, nač její kolegové nemohli ani pomyslet. Za tímto "privilegiem" 

bylo ovšem nemalé úsilí: musela bojovat o každou větu v každém 

svém filmu. K prosazování svých filmů neváhala využít ryze ženských 

zbraní, vsadila především na strategii hysterie, jíž si dokázala leccos 

vymoci. Společensko-politický tlak její tvorbě ale paradoxně prospěl: 

nutil ji nevyjadřovat se přímo a naplno, ale naopak skrývat sdělení 

mezi řádky, také formální experimentování bylo nepřijatelné, 

Chytilová tedy musela volit realističtější a sdělnější způsob filmového 

vyjadřování. Nicméně stále se snažila dotýkat se témat, která byla do 

5 Opožděné premiéry se v roce 1990 dočkal například Menzelův film Skřivánci na 
niti. 
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určité míry tabu, byť přímo nesouvisela s dobovým politickým 

klimatem. Usilovala o otevřenost v pohledu na člověka: do filmu Hra 

o jablko například natočila porod, na což si u nás před ní nikdo 

netroufl; už na konci osmdesátých let se zabývala problematikou 

AIDS ve filmu Kopytem sem, koptem tam. 

Typická byla pro její tvorbu spolupráce s jinými tvůrci, šlo 

především o autory námětů a spoluscenáristy. První snímek po nucené 

odmlce, Hru o jablko, natočila Chytilová v roce 1976, scénář napsala 

společně s Kristýnou Vlachovou. Do jedné z hlavních rolí obsadila 

svého kolegu Jiřího Menzela. O tři roky později podle námětu Evy 

Kačírkové vznikl film Panelstory aneb Jak se rodí sídliště. Pod 

slupkou hořké komedie nebylo možné nerozpoznat kritiku 

uniformního sešněrování lidí, únavu z doby a rozpad základních 

hodnot. V socialistických podmínkách vznikl pozoruhodný film 

výrazně přesahující umělecky a především svým sdělením tehdejší 

domácí tvorbu. Titul ovšem čekal dlouho na distribuci, do kin se pak 

dostal pouze omezený počet kopií, v centru Prahy se film neuváděl 

vůbec. 

V roce 1981 zahájila Chytilová snímkem Kalamita plodnou 

spolupráci s autorským hercem Bolkem Polívkou. Scénář, který na ni 

zbyl, protože ho nikdo nechtěl točit, od základů přepracovala a 

původní námět dokázala posunout tak, aby vyhovoval jejím 

požadavkům společensko-kritické látky: na povrchu realistický 

příběh, pod nímž bylo rafinovaně ukryto množství narážek 

kritizujících režim i lidské chování. Ani následující Faunovo velmi 

pozdní odpoledne (1983), jehož scénář napsala podle povídky Jiřího 

Brdečky spolu s Ester Krumbachovou6
, nebyl pouhým exkurzem do 

života stárnoucího muže, ale do určité míry filosofickým zamyšlením 

nad tématem stáří. 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se Věra Chytilová 

dostala na tvůrčí vrchol. Navzdory problematickým společenským 

podmínkám dokázala realizovat závažná témata, která pod tlakem 

6 Navázaly tak na úspěšnou spolupráci z šedesátých let na filmech Sedmikrásky a 
Ovoce stromů rajských jíme. 
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vnějších okolností byla nucena zaobalit a překrýt formálně 

přímočařejší příběhovou vrstvou. Tehdejší režim na ni byl krátký, 

vytvořila dodnes platné "otisky" člověka poznamenaného životem 

v totalitě. Toto období vrcholilo v roce 1984, kdy Chytilová natočila 

na objednávku italské televize pozoruhodný dokumentární portrét naší 

metropole Praha - neklidné srdce Evropy. 

Projekty z konce osmdesátých let - tematicky experimentální 

Vlčí bouda ( 1987), Polívkovou inscenací inspirovaný Šašek a 

královna (1987) i Kopytem sem, kopytem tam (1988), na němž 

spolupracovala s herci Divadla Sklep - jevily známky chytilovsky 

razantního tvůrčího hledání. Ne vždy se režisérce - dychtící po 

autorském filmu a autorské výpovědi - dařilo najít spoluautora, s nímž 

by dokonale souzněla jako například s Krumbachovou, nebo v případě 

Panelstory s Kačírkovou. Chytilová stále střídala spolupracovníky a 

hledala nová témata a nové inspirace v nejrůznějších prostředích. 

V osmdesátých letech se také pokoušela realizovat látku, na níž jí 

velmi záleželo, životopisný snímek o Boženě Němcové. Scénář 

nazvaný Tvář naděje s podtitulem Naše paní Božena Němcová 

nakonec napsala sama poté, co vystřídala několik spoluautorů, s nimiž 

nenašla společnou řeč. Film se ovšem nepodařilo realizovat, téma 

spojené s českou národní hrdostí představitelé tehdejšího režimu 

Chytilové neschválili. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala pro Věru Chytilovou 

období úspěšného tvůrčího boje s okolními vlivy. Její filmy měly sice 

různou kvalitu, vždy ale nesly výrazný otisk autorského rukopisu a 

jakési vnitřní rebelie, jíž chtěla autorka burcovat diváky z letargie. 

Nikdy nenatočila film, jímž by se chtěla zalíbit tehdejšímu režimu. 

Naproti tomu tvorba Jiřího Menzela nabízela vlídnou konejšivost, 

malé vnitřní úniky a shovívavost vůči tomu, co nám bylo vymezeno. 

Menzelovi nikdy nebylo vlastní svou prací provokovat a dráždit, 

dokázal si ale najít relativně širokou cestu, na níž se realizoval, a- až 

na výjimku- nemusel opustit svůj poetizující a idealizující styl. 

Výchozí pozice Jiřího Menzela i Věry Chytilové byla po 

listopadu 1989 takřka ideální: neztratili kontakt s profesí, stále točili a 
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jejich filmy si držely solidní a v některých případech velmi dobrou či 

dokonce výbornou úroveň. Docela jinak na tom byl Jan Němec. Do 

své vlasti se vrátil už 26. prosince 1989 - v exilu nenatočil nic, čím by 

se mohl prezentovat, široká veřejnost jeho jméno takřka zapomněla. 

Nicméně dostal šanci se připomenout díky "otevírání trezorů". Na 

přelomu let 1989 a 1990 se před vyprodanými sály promítaly filmy 

z šedesátých let, které během normalizace nebylo možné vidět, mimo 

jiné i Němcův opus O slavnosti a hostech. Jan Němec byl navíc 

v pozici tvůrce, který se v sedmdesátých letech nijak nezdiskreditoval 

(ať už podpisem anticharty, či svou prací), a bylo víc než logické, že 

jako navrátivšímu se exulantovi mu bude z Barrandova nabídnuto, aby 

přišel se svou látkou. 

Navzdory naprosto rozdílné výchozí situaci se ukázalo, že 

všichni tři tvůrci stáli po listopadu 1989 na jedné startovní čáře. 

Konfrontace s tvůrčí svobodou a chaotickými realizačními 

podmínkami pro ně znamenala tvrdý náraz. 
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2. Věra Chytilová - dokumentární tvorba 

Před listopadem 1989 se Věra Chytilová věnovala dokumentární 

tvorbě spíše okrajově. Na sklonku sedmdesátých let natočila esej na 

téma stáří Čas je neúprosný (1978). V první polovině osmdesátých let 

pak realizovala dva dokumentární snímky Forman versus Chytilová 

(1981) a Praha- neklidné srdce Evropy (1984), v obou případech byl 

iniciátorem projektů zahraniční producent. Chytilová dokumentární 

témata programově nevyhledávala, soustředila se především na hranou 

tvorbu, v níž nacházela hlavní prostředek své autorské výpovědi. 

Svůj postoj nezměnila ani po roce 1989, kdy ovšem 

dokumentární filmy zaujaly takřka polovinu její tvorby: stále se k nim 

chová poněkud macešky a nepřiznává jim takovou váhu jako hrané 

tvorbě. Příznačné je, že dokumenty stále často točí na objednávku či 

z cizího popudu. Na objednávku Národního filmového archivu 

vytvořila svůj první "porevoluční" snímek, střihový portrét TGM -

Osvoboditel (1990), místopisný dokumentární esej Troja -proměny 

v čase (2002) vznikl pro soukromou nadaci, Pátrání po Ester (2005) 

se režisérka rozhodla točit až ve chvíli, kdy měl film o Krumbachové 

realizovat někdo, kdo ji osobně vůbec neznal. Pouze snímek o trojici 

fotografů Vzlety a pády (2001) byl jejím vlastním tématem. Navzdory 

tomu, že svým dokumentům věnovala Chytilová méně úsilí než 

hraným snímkům (často je točila velmi rychle, vznikaly v průběhu 

měsíců, zatímco přípravou hraných filmů strávila obvykle několik let), 

patří její současná dokumentární tvorba k tomu nejlepšímu, co 

režisérka v posledních letech natočila. 

Nezanedbatelnou položkou ve filmografii Věry Chytilové jsou i 

její krátkometrážní dokumentární snímky, jen pro společnost Febio 

vytvořila od roku 1993 na čtyřicet titulů, točila také například pro 

Nadaci film a sociologie. Tady měla možnost vybírat si témata, která 

jí byla blízká. Vedle řady portrétů pro cykly Gen a Genus vytvořila 

pro sérii Oko v první polovině devadesátých let například snímky o 

starých lidech (Ejhle stáří), týraných dětech či zvířatech (Až do nebe, 

Máme rádi zvířata) nebo osamělých ženách (Samota rodu ženského). 
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Pro cyklus Jak se žije... točila mezi nádražáky (Jak se žije na 

posázavském pacifiku), kopáči (Jak se žije u lopaty) nebo trampy (Jak 

se žije trampům). V celovečerních i krátkometrážních dokumentech 

Chytilová mohla plně realizovat svou potřebu "být užitečná", 

nesoustředit se ve tvorbě pouze na obecně-etická témata a už vůbec ne 

na reflexi svých osobních kolizí, ale zabývat se konkrétními 

problémy, oblastmi či sociálními skupinami: "Já si nejsem středem. 

To mě nebaví. Ale zajímá mě spousta věcí. Dokument je skvělý 

prostředek, jak toho hodně poznat, přivádí vás do míst, kam normálně 

nepřijdete. Často na ploše krátké metráže musíte odhalit nějakou 

problematiku. Tak jsem se dostala do holobytů, mezi kopáče, 

železničáře, přistěhovalce, Romy, opuštěné, osamělé, bezradné lidi. 

Zajímá mě to, nechápu, že se někdo může nudit, jak mohou být lidé bez 

soucitu a bez zájmu o okolní svět. " 

2. 1. TGM- Osvoboditel 

První snímek, který Věra Chytilová realizovala po sametové 

revoluci, vznikl na "společenskou objednávku". V nově uspořádaných 

hodnotách se ukázalo, že je třeba doplnit určité mezery v kulturně

historickém povědomí národa, například chyběl film o prvním 

československém prezidentovi Tomáši Garrique Masarykovi. 

Vladimír Opěla oslovil na konci listopadu 1989 Věru Chytilovou, zda 

by nevyužila dobových snímků uložených v Národním filmovém 

archivu k vytvoření střihového dokumentu o TGM. Snímek měl být 

hotový v březnu následujícího roku k výročí Masarykova narození. 7 

Chytilová skutečně vyšla z archivních materiálů, které tvoří 

podstatnou část (zhruba sedmdesát procent) šedesátiminutového 

filmu. Nespokojila se ale jen s tím, co našla ve filmových archivech, 

využila fotografie, knihy, psané texty, záběry míst, které se k tématu 

vztahují, co nenašla, to natočila. Nashromážděný materiál pak využila 

k chronologické rekonstrukci životopisu, aby mohla názorně 

7 Chytilová: "Bylo to strašně nakvap. Pro mě to znamenalo seznámit se s látkou, 
projít archivy, napsat scénář, realizovat jilm a sestřihnout ho, takže jsme ve střižně 
byli ve dne v noci, nakonec jsme tam i spali, abychom to dokončili včas. " 
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demonstrovat, jak se vytvářely stěžejní ideje, o něž Masaryk opřel 

existenci samostatné Československé republiky. 

Režisérka už tady naznačuje vyprávěcí strukturu a filmařskou 

metodu, kterou bude později důkladněji a osobitěji rozpracovávat ve 

filmech Vzlety a pády (2001) a Pátrání po Ester (2005): chci se 

dozvědět, kdo byl Masaryk, a spolu se mnou má tuhle šanci i divák. 

V případě TGM se ovšem snažila maximálně ukáznit, upozadit se a 

posloužit zadané látce. Zvolila oslavný tón a didaktickou formu, oba 

aspekty ale dokázala efektivně využít k důstojnému "sestavení" 

životního příběhu politika a filosofa. 

Těžiště informací spočívá v komentáři, který má v přednesu 

Miroslava Macháčka náležitý patos, a zároveň i prostý lidský rozměr 

plně vystihující jádro Masarykovy povahy.8 Text stylizovaný v ich

formě má budit zdání co největší autenticity a sloužit jako prostředník, 

díky němuž se lze dostat k osobnosti TGM co nejblíže. Základní 

faktografie je vždy obohacena o kontaktní, emocionální motivy 

(" ... utekl jsem z učení, otec nevolník musel požádat vrchnost o 

povolení, abych mohl studovat na gymnáziu, maminka byla velmi 

zbožná a moudrá. .. "), které specifikují obecně lidské východisko, na 

němž jsou pak postaveny první zřetelně formulované názory (,, ... na 

německém gymnáziu v Brně jsem pochopil své češství. .. socialismus 

ano, marxismus ne ... "). Myšlenky a teze nakonec proud komentáře 

ovládnou docela a faktografické informace už je pouze doplňují tam, 

kde je třeba. Dramatickému toku filmového vyprávění důkladně 

napomáhá hudební dramaturgie, která volbou skladeb klade 

dominantní důraz na monumentalitu a osudový patos, jenž zní z první 

věty smyčcového kvartetu Bedřicha Smetany Z mého života. 

Chytilová se dokázala takřka v celém filmu obejít bez 

podtitulků, které by napomáhaly v časové orientaci nebo specifikovaly 

osoby, jež se objevují jednotlivých záběrech - výjimkou je v samém 

závěru vystoupení Masarykových vnuček a jeho prapravnuka. Tento 

8 Docela jinak využila Chytilová Macháčka v komentáři ke snímku Praha- neklidné 
srdce Evropy, v němž hlas tohoto herce vnášel do filmu expresi a dramatickou 
naléhavost. 
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dokumentaristický zásah živé přítomnosti do archivních materiálů, 

dobových fotografii, faksimilií či citlivě zpracovaných dotáček působí 

poněkud cize. Projevuje se tu režisérčina zásada, jež má i své slabiny: 

nevzdat se příležitosti, která může přinést další pohled na věc a doplnit 

mozaiku názorů. Tady současná vložená sekvence posloužila 

k vytvoření odstupu od TGM: komentář opouští subjektivní polohu a 

zaujímá k Masarykovi stanovisko (" ... Dějinami prošel výjimečný 

zjev. "). Nakonec se dostává ke slovu sám TGM v záznamu jednoho ze 

svých posledních proslovů, v němž zřetelně a jednoduše akcentuje 

základní mravní principy. 

Režisérka se látce v maximálním ukáznění nezvykle poddala a 

zůstala u ilustrativního přístupu, který má v jejím pojetí své kreativní 

opodstatnění. Snažila se představit nejen Masarykovy lidské hodnoty, 

ale také zaznamenat vývoj jeho osobnosti v kontextu evropské 

historie. Z toho pak plynou prezidentovy klíčové teze, většinou 

vztažené k historicko-společenským situacím, které je napomáhaly 

formulovat. Chytilové tedy nešlo jen o to Masaryka představit, ale 

především pochopit. Na premiéře filmu se pak mimo jiné setkala 

s Václavem Klausem: "Tehdy jsme se smáli tomu, že jsem chtěla 

tímhle filmem ukázat nové vládě, která šlape na neznámou půdu, jak 

se má vládnout. Ale když se to tak vezme, tak ano. Kdyby nová vláda 

dokázala od začátku přijmout základní mravní kód, o němž mluvil 

Masaryk, tak mohlo být všechno jinak. " 

2. 2. Vzlety a pády 

Na přelomu let 1999/2000 natočila Věra Chytilová 

dvouhodinový dokumentární snímek Vzlety a pády.9 Jakkoli se jedná o 

dílo určené pro televizní obrazovky, které navíc vznikalo vcelku 

klopotně 10 , jde o režisérčin snímek v daném období nesporně 

9 
V červenci 2006 reprízovala ČT film pod názvem Fotografové, původní název 
Vzlety a pády byl použit jako podtitul. 

10 
"Na natáčení jsme měli deset zářijových dnů, ve střižně jsem byla v lednu dvacet 

šest dnů. (..) I hudbu a archivní obrazový materiál jsem skutečně hledala za 
pochodu." in Jiří Cieslar: S Věrou Chytilovou nejen o Karlu Ludwigovi. Literární 
noviny ll, 2000, č. 24, s. 7. 
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nejhodnotnější a také kritikou nejlépe přijatý. 11 Chytilová film 

primárně koncipovala jako portrét trojice generačně spřízněných 

fotografů: Zdeňka Tmeje (1920 - 2004), Václava Chocholy (1923 -

2005) a Karla Ludwiga (1919 - 1977). Za posledního z nich byla 

autorka v letech 1950 - 1953 provdaná. Tento osobní vklad chtěla 

Chytilová ve filmu zúročit a využít jako jednu z přesahových elevací 

"tradičního" dokumentárního portrétu. 

"K natočení Vzletů a pádů mě přivedl zážitek na (loňské) 

výstavě Zdeňka Tmeje na Staroměstské radnici. Tam jsem si 

uvědomila, že něco o té ztracené době vím, že bych mohla podat 

svědectví, a že jsem tím dokonce povinována: ti lidé si to zaslouží a 

pamětníků ubývá. Uvědomila jsem si také, že sama se můžu ještě 

leccos dovědět, protože tehdy, počátkem padesátých let, jsem byla 

úplně dezorientovaná," uvedla Chytilová v rozhovoru s Jiřím 

Cieslarem. 12 

Snaha podat svědectví či zprávu -jak to Chytilová formulovala 

v případě dokumentu o Krumbachové - stojí na počátku jejího pátrání 

po lidech, době a tvorbě. Ve Vzletech a pádech rozvinula svou 

dokumentaristickou metodiku, artikulovala její postupy, od vymezení 

tématu, přes formální rámec, způsob shromažďování materiálu, jeho 

následné zpracování, až po přístup ke střihové skladbě a zacházení se 

zvukovou stopou. Tuto metodu pak efektivně variovala při práci na 

snímku Troja - proměny v čase a beze zbytku ji aplikovala při 

natáčení Pátrání po Ester. 

Na začátku Vzletů a pádů ještě neklade úvodní otázku obecně 

vymezující téma filmu ("Kdo byla Ester?", "Co je to Troja?"), 

nicméně otázkou začíná. "Proč jste se tak vyfotil?" zaútočí na Zdeňka 

Tmeje, "Proč se dokumentujete? Vždyťjste tu nahej!" Otázka tu ještě 

jednoznačně neurčuje tematické směřování, ale slouží jako odrazový 

11 Filmový tisk se snímku věnoval jen minimálně, protože šlo o dílo určené pro 
televizní obrazovky. Mnoho recenzí nevyšlo, nicméně na kvality Vzletů a pádů se 
začalo poukazovat soustavně a s odstupem času hlavně v souvislosti 
s nepodařeným hraným snímkem Vyhnání z ráje, který Chytilová natočila po tomto 
dokumentu. 

12 Jiří Cieslar: S Věrou Chytilovou nejen o Karlu Ludwigovi. Literární noviny ll, 
2000, č. 24, s. 7. 
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můstek, první kontakt s portrétovaným subjektem, ale i s divákem. 

Jako kdyby režisérka nahodila udici, rychle zasekla háček a svůj 

úlovek pozvolna přitahovala ke břehu, aby ho na konci filmu mohla 

vylovit docela. 

Vzlety a pády mají strukturu a dynamiku chronologicky 

vyprávěného příběhu, zatímco v případě Troje jde o jakousi pestrou 

"krajinomalbu" a v případě Ester o portrét. Chytilová iluzivními 

prostředky rekonstruuje tři navzájem propojené životní osudy, které se 

v průběhu let setkávaly, vzdalovaly, míjely a zase setkávaly. Jako 

základ jí slouží především vyprávění Zdeňka Tmeje: "Trne} se stal pro 

mě klíčovým vypravěčem. Musela jsem ho krotit, aby hned nevystřílel 

prach, než se spustí kamera, ale on uměl každý příběh i s těmi 

výtečnými pauzami zopakovat. Ostatně o jeho vypravěčských 

schopnostech jsem počátkem padesátých let ne měla tušení, i to patřilo 

k mým současným o~jevům. "13 

Prostřednictvím Zdeňka Tmeje pronikáme k podstatě 

problematiky fotografování. Vzpomínky na jeho začátky v druhé 

polovině třicátých let mají díky světáckému podání nádech 

dramatických historek, při jejich poslechu lze žasnout. S tím se ale 

Chytilová nespokojí. Když je řeč o Tmejově "učiteli" Karlu Hájkovi, 

nabídne nám jeho záběry, jeho um ihned dokumentuje prostřednictvím 

fotografií, které vzápětí konfrontuje s prvními pracemi Zdeňka Tmeje, 

rapidmontáže fotek kombinuje s dobovými filmovými záběry. Jako 

by se režisérka snažila vrátit čas, nejde jí o to určité období nějak 

vykládat, ale "jen" je zprostředkovat skrze několik lidských osudů, a 

skutečnost jí sama nahrává. Monumentálně pojatá sekvence 

všesokolského sletu z roku 1938 - ve zvuku rámovaná voicebandem 

"Jdem, )dem, )dem, nezapomenem ... !" - neJen naznačuje dobový 

politický kontext a odkazuje k Tmejově práci, ale slouží i jako 

přechodový prvek k druhému z trojice aktérů, Václavu Chocholovi, 

který začínal jako sportovní fotoreportér. Režisérka se hned vrhá na 

fotbalové stadiony, do podkresu nasazuje burácivou píseň Ta naše 

13 Viz 12 
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jedenáctka válí a v rychlé střihové sekvenci představuje neJen 

Chocholovo furiantství ("Jako fotografové jsme všude mohli, to se mi 

líbilo.") a jeho profesní začátky, ale i nadšenou dobovou atmosféru. 

Chytilová podřizuje střihovou skladbu plynulému toku příběhu, 

který sama vytváří. Vyhledává dramatické okamžiky, kolize, ale i 

klidnější spočinutí, jde jí o to vyhmátnout podstatu "rekonstruované" 

chvíle a co nejsugestivněji ji přiblížit. Klade důraz na jednotlivé 

detaily, celek jako by jí vznikal pod rukama spontánně sám. Chytilová 

exponuje každou situaci v plynulé návaznosti na předchozí sekvenci, 

nesměřuje k polopaticky servírovaným informacím, ale k navození 

pocitu a spolu s ním nabídne množství faktů. Začátek války 

nepotřebuje oznamovat slovy, ale jednoduše prolne záběry ze 

zlínských večírků herecké bohémy podkreslené taneční hudbou se 

sekvencí bombardování. Její síla tkví hlavně ve vytváření sugestivní 

filmové koláže, kterou velmi rychle a pregnantně dokáže vystihnout 

kdy, kde a v jakém rozpoložení se příběh právě nachází. 

Do takto připravené materie pak může přidávat další prvky, na 

které se chce podívat podrobněji, probádat je. To platí zejména o 

představení díla Karla Ludwiga, který byl v době natáčení už řadu let 

mrtev. Režisérka se nebojí tempo filmu retardovat vstupy 

kunsthistoriků, odborníků, kteří rozebírají kvality Ludwigových 

fotografií a jeho tvůrčí postupy. Jsou to taková krátká zastavení "v 

učebně", pak zase rychle ven, kde proudí skutečný život. Když chce 

Chytilová představit lidské kvality Karla Ludwiga, sezve pamětníky 

do jeho někdejšího bytu na jakýsi vzpomínkový večírek. V těchto 

sekvencích vstupuje před kameru sama režisérka, aby vyprávěla o 

svém životě s Karlem Ludwigem a o něm samotném. Je bezprostřední, 

spontánní, plná emocí, nezřídka dojatá. Ludwigův přínos pro svou 

osobu formuluje stejnými slovy, jaké o několik let později použije 

v souvislosti s Ester Krumbachovou: "S ním jsem si uvědomila, co 

chci a co nechci. " 

Televizní formát si vynutil rozdělení dokumentu na dva 

pětapadesátiminutové díly. Režisérka našla - logicky - prostor pro 

"roztržení" filmu v roce 1948, kdy se uzavřela jedna éra a začala 

21 



docela jiná doba. První část končí za zvuku písně Pryč s tyrany a 

zrádci všemi, druhou otevírá To jsem já, svoboda mladá, což 

dostatečně výmluvně a s ironickým podbarvením zasazuje film do 

dobového kontextu a zároveň vytváří zřetelné rámování pro 

vyprávění. I přesto je ale jasné, že dokument byl rozdělen násilně, že 

jeho struktura tvoří jednolitý celek. Druhé části totiž- až na výjimky 

- chybí silné kulminační body, o které by se film opřel, v kontextu 

celého díla ale tento "propad" nepůsobí tak markantně. Své si 

přirozeně nadiktovalo samo téma: doba už neskýtala tolik atraktivních 

podnětů, příběhy všech tří aktérů se propadají do jakési stagnace, ta se 

ale promítla i do kreativního přístupu režisérky, kterému tu chybí větší 

dynamika a příliš často spočívá na podružnostech. 

Typické je to zejména na příběhu Karla Ludwiga - jeho 

osobnost nejsilněji promlouvá prostřednictvím fotografií a komentářů 

o jeho tvůrčích postupech (což se odehraje v první části filmu), velmi 

inspirativní jsou promluvy Chytilové na začátku druhého dílu, ale 

krátce poté se film začne rozmělňovat "mejdanovým" vzpomínáním 

na buřty a nakládané maso. Následuje defilé Ludwigových partnerek, 

známých, případně žen, s nimiž pracoval, a líčení destrukce jeho 

osoby, postupné propadání alkoholu, marný boj, rezignace a 

předčasná smrt. Pokud bychom z filmu vyňali pasáže o Ludwigovi a 

sestříhali z nich samostatný snímek, nápadně by připomínal Pátrání 

po Ester - včetně oné charakteristiky Věry Chytilové ("S ní(m) jsem 

si uvědomila, co chci a co nechci. "). Rozkladu osobnosti postupně 

podlehne i sám film, ztrácí životnost, tempo i rytmus, vzpomínek na 

pomalé umírání je příliš mnoho. Přesto se i tady (stejně jako v Pátrání 

po Ester) podaří Chytilové najít pro Ludwigův příběh filmově 

důstojný konec: na repliku "Karel chtěl být sám. naváže 

melancholickou pasáží podkreslenou orchestrální verzí pomalého 

swingového šlágru, jehož text (který ovšem neslyšíme) začíná slovy 

"Sám já chodívám rád ... ", záběry vylidněné krajiny pak doplní citace 

z Ludwigova deníku. 

Podobných emocionálně silných momentů je ve filmu řada a 

často v nich hraje roli kontakt s autentickým prostředím. Vzpomínku 
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na propuštění Zdeňka Tmeje z vězení evokuje Chytilová přímo 

v místě, kde se událost odehrála: odveze ho do Jičína, kam tehdy 

došel, a neúspěšně se tu pokoušel obnovit normální život. Tady 

režisérka nijak neexperimentuje se střihovou skladbou, prostě nechá 

působit skutečnost tak, jak je: zachycuje (byť po létech a tedy 

zprostředkovaně) pocit člověka, který strávil sedm let ve vězení. 

Podobně Tmejovy vzpomínky na totální nasazení začíná tím, že aktéra 

posadí do historického vlaku s kamínky, kterým se tehdy cestovalo. 

Od tohoto momentu se odvíjí bez nadsázky strhující "minifilm", 

v němž Chytilová kombinuje Tmejovo vyprávění s jeho 

pozoruhodnými fotografiemi. Tady využívá emocionální kontrast 

momentek z nocleháren totálně nasazených a z nevěstinců. Je to opět 

skutečnost nadiktovaná přímo realitou, ale právě propojení obou pólů 

života je pro režijní přístup Chytilové typické: na jedné straně umění, 

tvorba, kreativita, na straně druhé elementární radosti života -jedno 

bez druhého nelze. 

Ve Vzletech a pádech Chytilová naplnila tezi, kterou si vytyčila 

v nerealizovaném scénáři k hranému filmu o Boženě Němcové: 

vykládat dílo skrze život a život prostřednictvím díla. Výchozím 

materiálem pro ni byly výpovědi Tmeje a Chocholy a fotografie všech 

tří protagonistů. Právě fotografie hrají ve filmu podstatnou roli jakési 

"přidané hodnoty", kterou dokumentárnímu filmu může poskytnout 

leda výtvarné umění, nicméně fotografie je ideálnější, lépe se spojí 

s filmovým médiem. Na rozdíl od filmových ukázek- jimiž Chytilová 

dokládala dílo Krumbachové v Pátrání po Ester - lze s fotografiemi 

tvárně pracovat: spojovat ve střihových sekvencích, vybírat si jen 

detaily či fragmenty, kombinovat je s hudbou či ruchy. Kdežto část 

filmu bude vždy jen částí filmu. "Fotografický" potenciál tématu 

Chytilová vytěžila beze zbytku, primární otázku formuluje takto: Kdo 

je ten člověk, který tohle vyfotil, jaký byl, jak žil? Snaží se to pochopit 

a ve zhuštěné esenci předat dát. Fotografie jí slouží jako dynamický 

vyprávěcí prvek, který děj neretarduje, ale naopak posouvá dopředu, 

protože nevnímá fotku jako pouhou momentku, ale jako významný 

dílek v celkovém kontextu. Téma a styl fotografie si diktují tempo a 
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atmosféru filmu: sekvence hereček portrétovaných Ludwigem skládá 

v pomalém rytmu, aby bylo možné si jednotlivé tváře vychutnat, a 

doprovází je písněmi Franka Sinatry a Elly Fitzeraldové, dynamické 

Tmejovy fotky z baletních představení spojuje v rapidmontážích. 

Mnohem něžněji zachází s melancholickými Ludwigovými záběry 

baletek ze zkušebny, těm například dodává divadelní mondénnost 

operní hudbou. Kontrapunkt mezi obrazem a hudebním doprovodem 

pro Chytilovou jedním z hlavních stylotvorných 

dokumentaristických prostředků. Umí dobře odhadnout, kdy si může 

dovolit být ve volbě hudby prvoplánová, popisná či ilustrativní, a kdy 

je naopak nutný kreativní posun, protože hudba má do obrazu přinést 

nový pocit či informaci. 

Unikátnost Vzletů a pádů nespočívá jen v dokumentaristické 

metodě Věry Chytilové, ale především v originalitě a náročnosti 

záměru vytvořit trojportrét profesně i lidsky spřízněných osobností a 

na konfrontaci jejich osudů podat zprávu o době, v níž žili a tvořili. 

2. 3. Troja- proměny v čase 

Pětasedmdesátiminutový dokument natočila Chytilová na 

objednávku pro nadaci Quido Schwanka v rámci aktivity Troja -

město v zeleni. Na objednávku14 vznikl shodou okolností i její o něco 

starší dokument Praha - neklidné srdce Evropy (1987). Stejně jako 

tehdy i tentokrát přistoupila Chytilová k projektu jako k výzvě a 

natočila silnou autorskou výpověď. "Dělám dokument vždycky, když 

se chci sama něco dozvědět. Podobně to bylo i s Trojou: dlouhá léta 

tady žiju, ale teprve teď jsem ji vlastně objevila. Zírala jsem, co 

všechno jsem dosud ani netušila," vysvětlila Chytilová15
. Snímek 

vznikal v průběhu roku 2002 a okolnosti si nadiktovaly změnu 

scénáře: do natáčení zasáhly povodně. Podle režisérky by "byl hřích 

je nenatočit" 16 , film, který se měl původně více zabývat historií 

lokality, se stal i jistým "historickým záznamem": ve filmu Je 

14 Pro italskou společnost Transfilm Roma do TV cyklu Hlavní kulturní centra 
Evropy. 

15 Mirka Spáč i lová: Byl by hřích netočit za povodní. MF Dnes. 16. 5. 2003, s. 18. 
16 Viz 15 
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zachycena nejen ničivá povodeň a její následky, ale i místa, která po 

katastrofě už nikdy nebudou vypadat tak jako dřív. 

Navzdory neplánovaným událostem, které docela změnily 

původní koncepci filmu, vzniklo pozoruhodné a mimořádně 

konzistentní dílo, které ve svém "žánru", tedy jakémsi geografickém 

dokumentu, nebo lépe místopisné eseji, u nás nemá obdoby -

nepočítáme-li Prahu - neklidné srdce Evropy. O zkušenost s tímto 

snímkem se Chytilová opřela, ale zvolila částečně jiné prostředky. 

Zachovala kreativní vizuální přístup - v tomto ohledu lze označit 

režisérčina syna, kameramana Štěpána Kučeru, za spoluautora 

snímku, ale formu citlivě podřídila duchu místa, o němž točila. Byla-li 

pro Prahu dominantním pocitem majestátnost, pro Troju je to 

malebnost a bizarnost. Tam, kde v Praze pronáší naléhavý hlas 

Miroslava Macháčka repliky o "vědomí souvislostí", v Troji rázovitý 

starousedlík Jiří Knotek rozpráví o lavičce Svatopluka Čecha nebo o 

místech, kde se peleší divočáci. 

Chytilová na začátku filmu klade otázku: "Co je to vlastně 

Troja?" Přesnější by ale bylo použití tázacího zájmena "kdo". 

Režisérka se k místu chová stejně jako k člověku, s respektem a 

empatií pátrá v jeho "genetické výbavě", v "rodokmenu", zpovídá 

"přátele", mapuje vývojové etapy, nebojí se ukázat chyby ... Troja je 

pro ni při natáčení aktivním, komunikativním partnerem: doslova 

ožívá díky dynamickému snímání a nápadité hudební dramaturgii. 

Účinek obrazové a hudební složky je pak efektivně znásoben 

střihovou skladbou podléhající spíše diktátu intuice, pocitu a 

atmosféry než svazující logice faktu. Ve filmu sice funguje zřetelné 

směřování od minulosti k současnosti, vnitřní struktura je ale 

poskládána bez svazujícího řádu jako výtvarná koláž, v níž je 

faktografie jako by navíc, vnímáme ji, ale nijak dominantně. 

I proto režisérka nezatěžuje film titulky se jmény lidí 

pronášejících komentáře, je to vlastně nepodstatné a princip využití 

komentáře lze odhalit po několika prvních záběrech. Jako průvodce po 
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Troji tu vystupuje svérázný režisérčin soused Knotek17
, který přispívá 

do snímku pamětnickými glosami pronášenými jadrným slovníkem. 

Prochází Trojou takřka jako pohádkový skřítek a objevuje pro nás (i 

pro režisérku) místa podivuhodně malebná, skrytá, zapomenutá a 

uvádí je do souvislostí krátkými expresivními promluvami. Chytilová 

ho ale s sebou bere i do míst, která mu nejsou vlastní a tam uvádí 

v úžas zase ona jeho: pod freskami Trojského zámku, v nových 

pavilonech ZOO či japonském koutku v botanické zahradě. 

"Skřítkovy" repliky se rytmicky střídají s komentářem více či 

méně fundovaným, před kamerou defilují historici, geologové, 

starosta, architekti, památkáři, pamětníci, ředitel ZOO... Jejich 

promluvy jsou vždy krátké, nijak nezatěžují vzletnou strukturu filmu, 

režisérka je často seká po větách, někdy takřka po slovech a 

konfrontuje je s "lidskou" reakcí či osobitým postřehem pana Knotka. 

Někdy vzbuzuje úžas už samotné místo, kam se režisérka 

vypraví - to když nás provází po starých trojských usedlostech 

Jabloňce, Sklenářce, Kazance... Jindy je třeba atmosféře hodně 

pomoci, a to umí Chytilová jako málokdo. Banální selanku na 

Císařském ostrově promění v nedělní odpoledne v prvorepublikové 

rekreační oblasti, jen pomocí hudby a rapidmontáže (kluci na hřišti 

dívky na lehátkách, pobíhající pes, zalévání zahrádky). Před očima se 

míhá množství vjemů, jeden přes druhý, nelze je ani všechny zachytit, 

ale jsme tam, dostáváme se přímo do centra dění, jakkoli se vlastně 

nic neděje. Návštěvu Trojského zámku exponuje režisérka dramaticky 

v takřka hororové atmosféře. Povodeň se ve spojení s patetickým 

hudebním doprovodem nestává ničivou katastrofou, ale triumfem 

přírody nad člověkem. 

Jedním z nenápadných vrcholů filmařského iluzionismu 

Chytilové je "vyčarování" dávno neexistujících hospod. Téma uvede 

několika pamětnickými výpověďmi a vzpomínkou na intelektuální 

výkvět, který sedával kolem jednoho stolu, na jehož místě je dnes 

květinový záhon. Postupně pak projde všemi hospodami 

17 Chytilová o něm prý už dříve uvažovala jako o hrdinovi potenciálního filmu. 
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prostřednictvím dechovky (každému lokálu je věnována jiná píseň), 

několika fotografií, vylíčení jídelního lístku a hospodského halasu s 

třískajícími půllitry ve zvukovém podkresu. 

Chytilová si dobovými momentkami pomáhá mnohem méně, 

než by se dalo čekat, dává přednost iluzivní rekonstrukci minulosti 

prostřednictvím zvukové stopy. Nápaditě a plasticky využívá nejen 

ruchy, ale hlavně hudbu, která je v tomto filmu dominantním 

nositelem atmosféry, interpretuje obraz, často mu dodává další 

význam, obohacuje jej. Chytilová až na výjimky nevybírala 

prvoplánově z nejznámějších hudebních titulů 18 , několikrát sáhla 

například po Griegově svitě Peer Gynt, spektrum použité hudby sahá 

od baroka, přes klasicismus, romantismus až k současným autorům. 

Tato hudební mozaika se nepodřizuje žádnému řádu, podléhá jen 

obrazu, a pocitu, kterým chtěla režisérka účinek záběru znásobit či 

posunout. Hudbě se často podřizuje i střihová skladba. Některé 

záběry, zejména rytmické transfokace v samém závěru filmu, dokonce 

působí dojmem, jako by byly natáčeny už pro konkrétní hudbu. 

Hudební barevnost výborně koresponduje s kolážovitým 

přístupem k obrazu, který Chytilová doslova "trhá" na kousky a 

slepuje někdy v temperamentní, někdy v romanticky zasněné, jindy v 

groteskní sekvence. Dynamika obrazu se nerodí jen ze střihové 

skladby, vychází už z přístupu kameramana. Použitím filtrů dodal 

Kučera mnoha záběrům přízračnou atmosféru s tmavými, nízko 

posazenými mraky. Typické jsou rychlé transfokace, jejichž 

prostřednictvím se vymezený prostor propojuje s přilehlým okolím. 

Kamera si často ve velkém celku najde detail, který rychle přiblíží, 

zaregistruje, opět se vzdálí a pokračuje v objevování. Nebo naopak 

detail zasadí do kontextu rychlým přechodem na celek. Nechává se 

zaujmout náhodným chodcem, letícími ptáky a spontánně je následuje. 

Neustále objevuje. Nespokojuje se s pouhým pohledem na skutečnost, 

chce ji vidět aktivně, osahat si ji, přiblížit se k ní na dotek, oběhnout 

kolem dokola ... 

18 Titulky filmu, bohužel, neobsahují seznam použitých skladeb. 
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Chytilová zvolila náročný velmi komplexní přístup, v němž se 

neustále vrací tendence zdůraznit propojení člověka s přírodou. 

Přestože ve filmu jde o to "představit jednu městskou část", výsledný 

portrét navozuje pocit živé bytosti či organismu. Ostatně i 

patnáctiminutová povodňová sekvence zařazená na závěr dokumentu 

tuto nevyzpytatelnost "portrétovaného subjektu" v proudu času 

o 19 
potvrzuJe. 

2. 4. Pátrání po Ester 

"Když se mě dnes někdo zeptá, kdo byla Ester, tak nevím. Byla 

výtvarnice, spisovatelka ... ? Myslela jsem, že ji znám. " Touto replikou 

začíná Věra Chytilová dokument, který natočila o své spolupracovnici 

a přítelkyni Ester Krumbachové (1923 ~ 1996). Popudem ke vzniku 

filmu ale nebyl dlouhodobý záměr natočit o Ester dokument, nýbrž 

režisérčino furiantství: "Dozvěděla jsem se, že se plánuje film o Ester 

do cyklu Nevyjasněná úmrtí. Měl ho točit někdo, kdo ji vůbec osobně 

neznal. To mi bylo proti srsti, nemohla jsem to dopustit. " Prý by jí to 

připadalo jako zrada. Naléhala tedy na někdejšího manžela Ester 

Krumbachové, Jana Němce, aby film natočil on. Ten odmítl 

s odůvodněním, že už o ní natočil Gen. Podle něj by s1 am 

Krumbachová takový film nepřála. Chytilová se tedy projektu ujala 

sama: "Uvědomila jsem si, že o ní spoustu věcí nevím a že se zkusím 

dozvědět víc. Zároveň jsem cítila povinnost podat o ní zprávu." 

Dokument o Krumbachové je ovšem mnohem více "pátráním" 

obsaženým v titulu filmu než zprávou. Formálně navazuje na "velké 

chytilovské dokumenty" - především Vzlety a pády, ale i na titul 

Troja ~proměny v čase, ve kterých se režisérka zabývá tématem, k 

němuž má velmi těsné osobní vazby: snaží se sama pro sebe doplnit 

bílá místa a vytvořit komplexní portrét, který by aktéra filmu (ať už 

člověka, několik lidí či místo) důvěrně představil divákovi naprosto 

nezainteresovanému. 

19 Režisérka celkem nasbírala přes sedmdesát hodin materiálu, vše, co nebylo 
použito ve filmu, je uloženo v archivu. 
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Chytilová se s Krumbachovou seznámila v době, kdy 

připravovala film Sedmikrásky: "Dal nás dohromady dramaturg 

Ladislav Fikar. Původně to měl být mnohem realističtější film o životě 

holek na studentské koleji. Byla jsem totiž přesvědčená, že člověk má 

točit jen o tom, co důvěrně zná. Fikar za mnou Ester poslal a společně 

jsme Sedmikrásky posunuly docela jinam. Díky jejím analytickým 

schopnostem a také vzhledem k tehdejší společenské situaci jsme se 

rozhodly, že se položíme na téma destrukce." Navzdory velmi 

rozdílným povahám vznikla plodná spolupráce, z níž vedle 

Sedmikrásek vzešly i filmy Ovoce stromů rajských jíme a Faunovo 

velmi pozdní odpoledne. Pokračovat měla opět po letech, kdy 

Chytilová s Krumbachovou plánovaly scénář filmu s pracovním 

názvem Sedmikrásky po padesáti letech, smrt Krumbachové však jeho 

realizaci definitivně zmařila. 

"S Ester jsem si pořádně uvědomila, co chci a co nechci, " 

definovala přínos Krumbachové pro svou tvorbu i pro svou osobu 

režisérka. Odpověď na stejnou otázku - Čím pro vás byla Ester? - se 

ve filmu snaží získat od nejrůznějších lidí, intelektuálů, umělců i 

hospodských povalečů. Celým filmem se táhne silná linie nutkání 

dopátrat se toho, kým byla Ester Krumbachová. Úvodní režisérčina 

replika není tedy jen formálním rámcem snímku, ale faktickou 

výzvou, úkolem, který se snaží splnit. Vrhá se do něj energicky a 

spontánně dynamickou sekvencí z hospody U Trajců v Praze Za 

zelenou liškou, kde Ester trávila v posledních letech svého života 

spoustu času. Hned v úvodu tak demytizuje obraz "múzy českého 

filmu šedesátých let" v rozhovorech s hospodskými štamgasty. 

"Chlastali jsme první ligu," oznámí jeden z nich. Chytilová se snaží 

"nasát" do filmu prostředí, kterému Ester propadla, ale vzápětí si 

nechá vyložit od člověka "z jiného intelektuálního břehu", Michala 

Lázňovského, proč Krumbachová hospodu tolik milovala. Přemysl 

Rut pak shrne erotickou podstatu Esteřina sebevědomí a Ivan 

Vyskočil zase promluví o její schopnosti partnerského soucítění a 

empatie. Od začátku tak vzniká dialog mezi dvěma póly povahy Ester 

Krumbachové, který se potáhne celým filmem: dialog mezi intelektem 
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a živočišností. V jednotlivých etapách Esteřina života se budou dva 

"raraši" přetahovat o její "duši" a jen vzácně se ocitnou v rovnováze. 

S touto základní informační výbavou se režisérka vypravuje do 

minulosti, aby postupovala spolu s časem a vytvářela obraz Ester 

Krumbachové. 

Linii Esteřina portrétu načrtává jistými tahy, postupně obraz 

koloruje, propracovává detaily a ve výsledku nám předkládá velmi 

plastickou malbu. Vedle toho -jakoby mimochodem - stihne podat 

zprávu o českém filmu šedesátých let, zabrousí i do výtvarného 

umění, a přitom soustavně podniká psychologicko-sociální sondu do 

života nezávislé umělkyně. 

Používá vlastně stejný postup jako v případě filmu Vzlety a 

pády, s tím rozdílem, že tentokrát nemohla mít živý kontakt s 

portrétovaným subjektem, navíc se soustřeďovala pouze na jedinou 

osobu a ani záběr historicko-společenského kontextu nebyl tak široký. 

Nicméně režisérčin rukopis se opírá o stejné ,jistoty": kombinaci 

prakticky všech dostupných zdrojů, které mohou o Krumbachové něco 

vypovědět, s vlastní kreativní impresí. Jan Bernard odkazuje 

k formální příbuznosti Pátrání po Ester nejen se Vzlety a pády, ale i se 

snímkem Praha- neklidné srdce Evropy: "Jestliže tam se pohybovala 

po proudu Vltavy jako po časové ose a s pomocí výkyvů na levý a 

pravý břeh tematizovala prostřednictvím architektury bloky motivů, 

z nichž některé byly i velmi osobní, pak zde časovou osu tvoří 

dynamický proud řeky Esteřina života a výkyvy, kterými ji artikuluje, 

jsou muži a tvorba. "20 

Film se tematicky i rytmicky dělí na tři části. V té první se 

Chytilová snaží o vytvoření "lidského obrazu", hledá v minulosti, 

odhaluje kořeny Ester Krumbachové (světácký otec, letargická matka, 

mladé děvče se musí starat o domácnost), vypravuje se do domu, kde 

Ester v dětství žila, baví se s milencem z mládí, prvním manželem, 

spolužačkami ze Školy uměleckých řemesel a předkládá fotografie 

mladé, krásné, energické blondýny. Nekonvenčnost, fantazie, talent, 

20 Jan Bernard: Dvojportrét: Ester a Věra. Film a doba 2005, č. 2, s. 124. 
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krása, sex-appeal, inteligence - prostřednictvím těchto adjektiv a 

sugestivní montáže výpovědí s dobovými obrázky modeluje "živého" 

člověka. Energii Esteřiny osobnosti přenáší i do dynamiky filmového 

vyprávění. Ve chvíli, kdy máme před očima dospělou Ester, 

vydáváme se spolu s Chytilovou na cestu od divadelních začátků 

v Českých Budějovicích, vztah s Miroslavem Macháčkem, až do 

Prahy. 

Ve druhé části filmu se Chytilová primárně zabývá filmovou 

tvorbou Ester Krumbachové. Ve velmi cenné sekvenci zachycuje 

výpovědi významných režisérů (vždy v souvislosti s konkrétní 

filmovou ukázkou), kteří každý po svém charakterizují přínos 

Krumbachové pro jejich snímky i pro českou kinematografii obecně. 

Jan Němec líčí, jak se Ester dopracovala od návrhů kostýmů ke 

dramaturgii a podílu na scénáři Démantů noci. Jiří Krejčík popisuje 

přínos Esteřiných rekvizit pro herce, jednotlivé scény a celý film, 

Otakar Vávra zase klíčovou scénu, kterou do Kladiva na čarodějnice 

prosadila právě Ester. Vojtěch Jasný hovoří o barevném scénosledu 

filmu Všichni dobří rodáci a detailech (květináč s tchyninými jazyky 

na klíně selky), které pozvedávají filmové umění. Do této pasáže 

přispívá i Chytilová, která dosud vstupovala do filmu v roli 

průvodkyně, jež navštěvuje pamětníky a zpovídá je. Tentokrát sama 

stojí před kamerou a hovoří o spolupráci s Krumbachovou: překvapivě 

strojeně, suše, akademicky, bez jakékoliv spontaneity v projevu. To, 

co tak úspěšně vytěžila z ostatních, sama paradoxně poskytnout 

nedokáže. Tereza Brdečková dokonce Chytilovou i ostatní obviňuje: 

"Je zvláštní, jak malý podíl na svých filmech Chytilová Ester přiznává 

(..) Málo Ester přiznává také Otakar Vávra, pokud jde o Kladivo na 

čarodějnice, a nakonec i Jiří Krejčík. Taková umělecká žárlivost je 

trapná a zbytečná. Esteřin podíl na filmech byl tak zásadní, že byla 

vlastně spolurežisérkou a velikány českého filmu to děsilo. «li Kritika 

Brdečkové není adresovaná přímo režisérce, ale padá na hlavu 

21 Tereza Brdečková: Kostým není oblečení, ale filozofická otázka. Respekt 20. 6. 
2005, s. 21. 
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jednotlivých aktérů, tedy i Chytilové - v roli té, která před kamerou 

nedokázala být dostatečně otevřená. 

Po této sekvenci následuje pasáž věnovaná jedinému snímku, 

který Krumbachová sama režírovala (Vražda ing. Čerta) a který se 

nepovedl. I tady se Chytilová snaží dopátrat "proč?". Proč v mnoha 

ohledech talentovaná žena natočila špatný film. Je ochotna se kvůli 

tomu před kamerou pohádat s Janem Němcem: "Proč jsi to dopustil, 

celou dobu jsi byl u toho a viděls to!" Dává dohromady spektrum 

názorů, snaží se najít pro neúspěch vysvětlení, ale nepojmenovává jej, 

neusiluje o definice. Ty nechává na divákovi. "Tato krásná žena byla 

paradoxně odsouzena k mužské roli - všechny kolem sebe sice 

oplodňovala, podněcovala jejich talent, ale jediný jilm, který porodila 

sama, byl umělecký mrzák, " vystihl problém Krumbachové Tomáš 

Baldýnský22
. Tereza Brdečková se vyjadřuje v podobném duchu: 

"Tragédií Ester bylo, že její práce žila prostřednictvím jilmů, které 

podepisovali jiní. "23 

Vraždou ing. Čerta se uzavírá to nejpodstatnější z úspěšné 

kapitoly života Ester Krumbachové. Následuje třetí část: pomalý 

"sestup do pekel". Chytilová maximálně využívá kontrastu mezi 

energickým tvůrčím obdobím a etapou, kdy Krumbachová nemohla 

pracovat a postupně se propadala do osamění a alkoholu a 

obklopovala se hlavně kočkami. Tady se film začne drobit a rozpadat 

podobně jako život Krumbachové. Otakar Vávra docela zbytečně 

vypráví, jak mu Esteřin kocour označkoval aktovku. Zedník v 

hospodě s hrdostí líčí, jak měl s Krumbachovou poměr. Ester zpívá 

šišlavou píseň o kočkách ... Obraz deziluze se tu rýsuje velmi zřetelně, 

ale zabírá neúměrně obsáhlou plochu. Chytilová se nevyhýbá 

nepříjemným tématům, jako jsou sklony k alkoholismu, nechce 

prvoplánovou atrakci, ale komplexního člověka se všemi jeho 

chybami. Navzdory dobrému úmyslu tu chybí proporční vyváženost. 

Film se spolu s Krumbachovou vrací k životu v rozhovoru 

s režisérem Petrem Václavem nad snímkem Marian a hlavně v samém 

22 Tomáš Baldýnský: Lásky jedné plavovlásky. Reflex 10. 6. 2005, s. 55. 
23 Viz 21 
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závěru, který patří videoklipu k písni Ivana Krále Winter Takes Alf. 

Do filmové miniatury, kterou Krumbachová natočila krátce před svou 

smrtí, se podařilo otisknout esenci jejích výjimečných schopností. Je 

štěstím nejen pro Krumbachovou, ale i pro film o ní, že závěr (života i 

snímku) patří jejímu umění (a ne jejím kočkám nebo příležitostným 

milencům). 

Kvalita filmu až pro vokativně kopíruje kvalitu Esteřina života; 

tam, kde byla silná Ester, je silný i film. Chytilová této skutečnosti ale 

podléhá jen podvědomě, tam, kde mohla nejvíce pátrat a sama pro 

sebe objevovat (tedy v první části filmu), přistupuje k materiálu 

nejkreativněji. V jedné krátké sekvenci dokáže propojit prakticky 

všechny myslitelné dokumentaristické komponenty: na výpověď 

pamětníka naváže střihovou koláží dobových fotografií, kterou 

kombinuje s dotáčkami, ve zvukové stopě střídá hlas zpovídaného 

člověka s hudbou a hlasem Ester Krumbachové. Výsledkem je velmi 

sytý audiovizuální vjem, takže Chytilová vlastně "nemaluje portrét", 

ale spíše sochá. Vyprávění o bombardování za války zpřítomní 

prostřednictvím zvukové exploze a roztřesením záběru. Nespokojí se 

s pouhým použitím archivního záznamu, ale groteskně ho zrychlí, tak 

jako v případě úryvku z dokumentu, v němž vystupuje Krumbachová 

s Macháčkem. Podobně sugestivně jí slouží i hudba, která nikdy 

nevytváří pouhý podkres, minimálně je nositelkou atmosféry a emoce, 

ale ještě častěji odkazuje k dobovému či estetickému kontextu. Ani 

dotáčky, jimž dominují letící hejna havranů či ptáci hřadující na 

drátech, nejsou pouhými "hezkými obrázky", ale tematicky dotvářejí 

komplexnost portrétu Ester Krumbachové a navíc fungují jako 

kreativní komponenty střihové skladby, v níž vyvažují sekvence 

"mluvících hlav". Chytilová dbá na to, aby ani ty nebyly snímány 

banálně či strojeně. Například záběr, kdy hovoří s Janem Němcem, 

esteticky přesahuje rámec tradiční dokumentaristiky: Němec stojí 

v dlouhém kabátě opřen o stůl a šikmo za ním se v okně odráží sedící 

postava režisérky. Je to něco navíc, co v tomto typu filmů nečekáme a 

nejspíš si toho ani nevšimneme, ale jsou to vlastně ony "tchyniny 

jazyky", tedy detail povyšující filmové umění, o nichž ve filmu hovoří 
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Vojtěch Jasný (a je docela jedno, jestli za něj v tomto případě může 

režisérka nebo kameraman David Čálek). 

Navzdory tvrzení režisérky, že si "sama není středem", podávají 

její dokumenty zprávu také o ní. Podle Bernarda "zprostředkovaně i 

zcela přímo zaznamenává širší kontext některých okolností svého 

života "24
. Podle Baldýnského naopak "v Pátrání po Ester překvapivě 

chybí hlavně Chytilová sama. Je sice v každém druhém záběru, ale 

když sama vzpomíná na svou přítelkyni, upozaďuje se, upadá do 

akademičnosti a vyhýbá se citům. u2
5 Snad, aby příliš nečněla, aby 

"nebyla středem". 

Pátrání po Ester vyšlo na DVD spolu s devadesáti minutami 

nepoužitých rozhovorů a Genem o Ester Krumbachové, který natočil 

Jan Němec. Oba bonusové materiály slouží jako zajímavá konfrontace 

s filmem. Nepoužité scény demonstrují cit Chytilové pro střihovou 

skladbu a jejich syrová neopracovanost hodně vypovídá o 

dokumentaristických metodách režisérky. Patnáctiminutový Gen zase 

demonstruje docela jiný přístup ke Krumbachové, Němec u vědomí, 

že na minimální časovou plochu může dostat jen zlomek osobnosti 

Ester Krumbachové, zcela rezignoval na faktografii a zaměřil se na 

impresivní záblesky, fragmenty, krátká pozorování. Zatímco 

Chytilová se snažila obsáhnout všechny lidské i umělecké polohy 

Ester Krumbachové, Němec rychlými tahy načrtl skicu. 

24 Viz 20 

2s Viz 22 
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3. Věra Chytilová - hraná tvorba 

Své hrané filmy z daného období zhodnotila Věra Chytilová 

v dokumentu Cesta (2004) režisérky Jasminy Blaževič velmi příkře: 

"V devadesátých letech jsem byla neúspěšná." Tento soud je 

především důsledkem kritické reflexe filmů Věry Chytilové v tisku. 

Prakticky každý snímek byl odsouzen a každý další dopadl hůře než 

předešlý. V celku shovívavě byla přijata středometrážní mozartovská 

hříčka Mí Pražané mi rozumějí (1991), kritika ale - v rozporu 

s diváckým úspěchem rozmetala komedii Dědictví aneb 

Kurvahošigutntag (1992), hned několikanásobnou vlnu negativních 

reakcí vyprovokovaly následující Pasti, pasti, pastičky (1996) a 

Vyhnání z ráje (2001) bylo obecně označeno za nejhorší režisérčin 

film. Otázkou zatím je, jaké budou odezvy na poslední titul Hezké 

chvilky bez záruky (2006), v nichž je patrné určité formální 

zjednodušení a tematické odlehčení. Lze jen spekulovat, zda se 

vytrvale negativní reakce nějak konkrétně podepsaly na tvůrčím 

směřování Věry Chytilové. Ona tvrdí, že jinak točit filmy jednoduše 

neumí. Tematicky čerpá z nejrůznějších zdrojů, stále je pro ni 

podstatné zachytit chybujícího člověka ovlivněného typickými 

projevy konkrétní doby (Dědictví nebo Pasti, pasti, pastičky), dotýkat 

se obecně-etických témat (Vyhnání z ráje) a reflektovat složitost 

vztahů mezi ženami a muži (Pasti, pasti, pastičky a Hezké chvilky bez 

záruky). 

3. 1. Mí Pražané mi rozumějí 

První hraný snímek realizovaný po listopadu 1989 se poněkud 

vymyká z tematického okruhu zájmů Věry Chytilové. 

Šedesátiminutový film26 vznikal v průběhu roku 1991 v 

produkci Krátkého filmu jako režisérčin příspěvek k mozartovskému 

výročí. Na počátku projektu byla objednávka francouzského 

producenta na tradiční dokumentární snímek, v němž by byla 

26 V distribuci se hodinový film promítal spolu s dokumentem Petra Slavíka Valčík 
na čtyři doby. 
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zmapována místa spojená s pražskými pobyty Wolfganga Amadea 

Mozarta. Ze záměru nakonec sešlo, režisérce ale posloužil jako 

inspirace k hranému titulu: původně pietně koncipovaná vzpomínka se 

proměnila v parodickou hříčku. 

Osobité líčení Mozartových návštěv Prahy se opírá o 

biografickou knihu Zdeňka Mahlera Sbohem, můj krásný plameni a 

zaznamenává události a setkání, které se odehrály od jara 1787 až do 

doby krátce před skladatelovou smrtí o čtyři roky později, např. 

návštěvy u Duškových na Bertramce, ale především komponování a 

uvedení opery Don Giovanni. Příběh ctí faktografii a historické 

události, nakládá s nimi ale velmi svobodně. 

Režijní záměr počítá s kontrastním propojením dobového tématu 

a nijak nestylizovaných exteriérů současné Prahy. V úvodní sekvenci 

tedy Mozart přijíždí spolu s Constancí kočárem do Prahy a v Celetné 

ulici potká caletníka, který si píská árii z Figara, zároveň ale vidíme 

chodce pozorující natáčení, plakát zvoucí (především cizince) na 

představení soudobého divadla Opera Mozart, domy schované za 

lešením... Režisérčin ironizující odstup poukazuje na proměnu 

uměleckých kvalit v turistickou atrakci - ať už jde o starou pražskou 

architekturu či Mozartovu hudbu. V tomto duchu se přistupuje i 

k Mozartově osobě, Chytilová neusiluje o jeho glorifikaci, ale o 

poodhalení infantilní roztěkanosti a nevypočitatelnosti skladatelského 

génia. 

Parodické prvky se nerodí jen z konfrontace starých a nových 

hodnot, ale plynou především z obsazení, které podtrhuje nezávazně 

hravý přístup k látce. Chytilová svěřila hlavní roli Milanu 

Šteindlerovi, jehož komediální projev je spojen především s Divadlem 

Sklep, jeho choť představuje režisérčina dcera Tereza Kučerová.27 

Šteindler ovládá veškeré dění před kamerou jakousi záměrně 

nekoordinovanou živelností, zmocňuje se každé scény, každého 

výstupu a ostatní aktéry odsouvá do rolí přihlížejících komparsistů, 

což koresponduje s interpretací Mozarta jako sebestředného 

27 Šteindlera i Kučerovou obsadila Chytilová v roce 1988 do filmu Kopytem sem, 
kopytem tam. 
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egomaniaka, požitkáře a prostopášníka. Jeho parodická prezentace 

hlavní postavy přispívá ke zdůraznění nadhledu a odstupu od látky 

ještě více než zcizující prvky, jako třeba historický kočár připevněný 

na korbě nákladního auta. Rámec filmu a celková stylizace ale příliš 

podléhají nahodilostem a nedůslednosti. 

Navzdory všem rozverným odlehčením ve filmu vyniká "v plné 

vážnosti" Mozartova hudba. Chytilová odkrývá její hravou podstatu, 

doslova lapá tóny ze vzduchu, postavy si neustále Mozartovy rytmy 

prozpěvují či pohvizdují. Trylkování přerůstá v jednotlivé skladby, 

které jsou buď přímo před kamerou interpretovány zpěváky a 

hudebníky - ať už jako součást divadelního vystoupení v podání 

souboru Opera Mozart nebo v rámci inscenované filmové scény. 

Mozartovy melodie obalují každou sekvenci a dávají filmu 

opodstatnění; nebýt efektivního nakládání s hudbou, působila by celá 

parodická feérie samoúčelně. 

I mozartovské téma poskytlo režisérce záminku pro 

společenskou kritiku, která pronikla například do způsobu snímání 

Prahy. Chytilová si všímá lelkujících kopáčů, prostitutek postávajících 

na nároží (tu současnou doplní o její okostýmovanou kolegyni z let 

minulých) nebo podnikatelského rozpuku. Především ale akcentuje 

Prahu jako město, které se teprve snaží vzpamatovat po desetiletích 

ignorance k národní historii. Množství staveb prochází rekonstrukcí, 

řada objektů je stále v dezolátním stavu. Herci se například proplétají 

mezi zednickým náčiním v právě opravovaném Stavovském divadle. 

V této rovině má film i svou dokumentární hodnotu. Chytilová si 

neklade za cíl postihnout podstatu Prahy v historickém "vědomí 

souvislostí" tak jako ve snímku Praha - neklidné srdce Evropy, ale 

jednoduše si všímá města jako by se jím procházela (a vlastně tak 

svým způsobem plní prapůvodní zadání filmu). Závěr snímku patří 

pohledu na panorama Prahy z Petřína, je v něm jistá naděje, ale i 

ironický povzdech, zda Pražané skutečně "rozumějí".28 

28 Podobně, ale v opačném směru, tedy od Vltavy k Hradčanům, a se zjevnou 
výčitkou, se bude Chytilová dívat na Prahu o pár let později v závěru filmu Pasti, 
pasti, pastičky. 
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Nezávazné pohrávání si s mozartovským tématem disponovalo 

spíš atributy televizního snímku (včetně metráže a tematického 

uchopení). Film, který v režisérčině filmografii nemá nijak významné 

postavení, se obešel bez hlasitých reakcí kritiků, ale i bez zájmu 

diváků. 

3. 2. Dědictví aneb Kurvahošigutntag 

Na premiéru komedie Věry Chytilové s Bolkem Polívkou se 

naopak čekalo velmi netrpělivě. Mimo jiné i proto, že v roce 1992 

přišlo do kin - v důsledku privatizace Barrandova a zatím pomalého 

rozjezdu soukromých producentů- jen osm nových českých snímků. 

Chytilová původně už v té době plánovala realizaci Vyhnáni z ráje, 

měla hotový i scénář projektu reflektujícího listopadové události roku 

198929
, nakonec ale upřednostnila námět Bolka Polívky, který 

odkazoval k opojné možnosti náhlého zbohatnutí. 

Scénář napsala Chytilová společně s Polívkou, vyšli ze situace, 

kterou Polívka sám zažil: na ulici ho halasně oslovil neznámý žoviální 

muž s tím, že restituoval, má spoustu peněz a může si cokoli koupit, 

tedy i známého herce.3° Kolem této epizody upředli scenáristé 

jednoduchý příběh vesnického povaleče Bohumila Stejskala, kterému 

nečekaně spadne do klína velké dědictví. Muž, jehož život se dosud 

odehrával jen na trase hospoda- práce- chalupa, se stane majitelem 

cihelny, hotelu a dalších nemovitostí. Dostává se do prostředí, která 

jsou mu zcela cizí, nicméně sebevědomí posílené majetkem si s nimi 

dokáže poradit. Utrácí plnými hrstmi peníze, které fakticky nemá, až 

do chvíle, kdy je mu oznámeno, že se stal omyl, protože jako nevlastní 

syn nemá žádná restituční práva. 

Jde vlastně o pouhou anekdotu, která do rozměru 

dvouhodinového celovečerního filmu nabobtnala díky množství 

humorných epizodek a gagů. Navzdory této dramaturgické 

nedostatečnosti se do filmu podařilo dostat sdělení o tom, jaká je moc 

29 Text s názvem Katastrofický scénář napsala spolu s Milošem Zemanem a 
Romanem Rážem. 

30 Tato epizoda se ve filmu objevila; na místo obtěžovaného byl dosazen Karel Gott, 
kdežto Polívka hraje bodrého restituenta. 
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peněz, jak majetek dokáže prověřit charaktery lidí - těch 

zbohatnuvších, ale i těch okolo nich. Navíc jde opět o chytilovsky 

velmi silné svědectví o bezradné, chaotické a opojné době, kdy bylo 

možné takřka všechno. Bohuš Stejskal v podání Bolka Polívky se stal 

zosobněním jakéhosi "archetypálního burana", stejně neomaleného 

jako bezelstného, vyzbrojeného rádiovkou, lahví slivovice a 

průpovídkou "Jak nejde? Co nejde?" - z jeho pohledu totiž jde 

všechno. 

S odstupem bezmála čtrnácti let působí recenze, které bez 

výjimky film odsoudily jako špatný a laciný, neadekvátně. Odsudek to 

byl jednohlasný a velice tvrdý: nelíbil se Polívka, který podle mínění 

recenzentů přehrával a exhiboval, vadil řídký scénář, ale i laxní režijní 

přístup, nadužívání vulgarit, přímočarý humor či polopaticky 

proklamované poselství. Dědictví bylo ocejchováno a zavrženo jako 

"kabaretní slepenec" a "laciná revue". Ondřej Zach ve Filmu a době 

napsal: "Chytilové se podařilo natočit film, po jehož zhlédnutí vyjde 

divák z kina a neví, že vůbec nějaký film viděl. "31 Navzdory tomuto 

tvrzení mělo Dědictví ihned velký divácký úspěch, což v žádném 

případě není měřítkem kvality. Nicméně obliba této lidové komedie 

rok od roku vzrůstala, film se zařadil mezi nejčastěji reprízované 

polistopadové tituly a začali ho brát na milost i ti, kteří jej v době 

premiéry zatracovali. 

O unáhlených soudech svědčí i fakt, že prakticky všichni 

recenzenti kladli Dědictví vedle tematicky příbuzné komedie Trhala 

fialky dynamitem Milana Růžičky, která byla do kin uvedena v témže 

roce. Zatímco na skutečně slabý Růžičkův snímek si dnes vzpomene 

jen málokdo, repliky z Dědictví žijí mezi lidmi stále, už bez přímé 

návaznosti na film. Opět nejde o důkaz kvality, ale spíše jisté 

houževnatosti komedie, která se vyvíjí a s každým novým zhlédnutím 

může překvapit. I když režisérka tvrdí, že nedozrál film, ale lidé. 

Zajímavé ale je, že podobným posunem v recepci neprošel žádný 

31 Ondřej Zach: Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Film a doba, 2003, č. I, s. 45-46. 
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z dalších filmů Věry Chytilové, am Pasti a už vůbec ne Vyhnání 

z ráje. 

Otázka, čím se Dědictví liší od pozdějších filmů Věry Chytilové, 

je samozřejmě kardinální. Začněme například od toho - a v tom se 

recenzenti před čtrnácti lety nemýlili - že jde o snímek, který nese 

nejméně charakteristických rysů režisérčina rukopisu. Polívkův podíl 

na filmu, nejen herecký, ale hlavně spoluautorský, je zásadní. Herec tu 

na sebe bere břemeno identifikace s tématem a celým filmem, což 

však neznamená, že by autorství Chytilové z Dědictví zmizelo. Jen se 

upozadila a dělala to, co vždycky: provokovala herce a čekala, co jí 

nabídne. To, že je film pevně sevřen žánrem lidové komedie, byla její 

volba, stejně jako velmi realistické režijní pojetí takřka bez využití 

stylizace. 

Toto formální vymezení jí nedovolilo symbolicky rozvíjet 

poselství snímku, musela se spokojit s tím, že bude vlastně od počátku 

zřejmé a akcent na něj se bude pouze mírně stupňovat a směřovat 

k pointě, která film posune směrem k moralitě. Zbavila se také svého 

častého feministického zatížení tím, že do centra filmu postavila muže 

a ženy odsunula jen do vedlejších rolí. Tato - dobrovolná- omezení 

zapůsobila podobně jako mantinely nastavené režimem 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. 

Prioritou režisérky stále zůstávala snaha "tepat dobu", nicméně 

jednotlivé kritické výpady byla nucena zaobalit převážně do 

hospodského filozofování nad půllitrem piva. Tady se velmi 

osvědčilo, že Bohušovu hospodskou svitu obsadila herci z Hadivadla, 

kteří tu fungují jako takřka neherecky přirozená a přitom dobře 

sehraná jednotka. Z jejich úst nezní narážky na minulý a současný 

režim křečovitě a strojeně, ale naopak mají většinou tu správnou 

kadenci a načasování. Tady mají své místo i vulgarismy, které 

obvykle zazní tam, kde je jejich místo a ze správných úst. Hercům je 

také zcela vlastní moravský dialekt, díky kterému se daří dostat na 

plátno jakousi zemitost a nekomplikovanost. O podobný způsob 

obsazení se režisérka později pokusila i ve Vyhnání z ráje, kde ovšem 
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herce z Divadla Husa na provázku namíchala s neherci 

v nekonzistentní "hmotu těl". 

Polívka se od počátku z hospodské společnosti vyděluje jako 

dominantní prvek, excentricky na sebe přitahuje pozornost. Prakticky 

každý záběr je komponován s ohledem na jeho ojedinělou 

fyziognomii: dlouhán s hubenými končetinami, protáhlou lebku 

s velkým nosem, v rádiovce naražené do čela. Herec tu plně využívá 

svých tělesných dispozic, aby obohatil slovní humor: kreativně 

pracuje především s kostýmem, jehož základním znakem je rádiovka

ať už k ní má trenýrky, tepláky nebo oblek. 

Bohuš Stejskal se - především díky Polívkově interpretaci 

zásadně liší od většiny chytilovských hrdinů posledních let. Bez 

ohledu na to, zda šlo o ženy či muže, odkrývala režisérka nemilosrdně 

jejich chyby, ukazovala na nedostatky a nijak je nelitovala. Bylo a je 

vždy obtížné najít ve filmech Věry Chytilové postavu, s níž by bylo 

možné se částečně identifikovat, nebo k ní alespoň přilnout. Bohuš 

takové emoce může vzbuzovat, ačkoli je na něm pramálo dobrého, lze 

s ním mít soucit, lze mu porozumět. Jeho bezbřehá bezradnost 

zbytnělá v jakousi euforickou suverenitu není nesympatická a jeho 

neomalené tykání vzbuzuje menší odpor než uhlazená servilita 

právníka Ulricha v podání Miroslava Donutila. 

Jakkoli se Chytilové dobře daří ve spolupráci s mužskou částí 

ansámblu, v případě hereček dochází ke karambolu. Když opomineme 

neherečku Annu Pantůčkovou32 , malou stařenku, která představuje 

Bohušovu tetu, zbude nám ostře kontrastní pár: Dagmar Veškrnová 

jako hostinská Vlasta a neherečka Šárka Vojtková v roli prostitutky 

Ireny. Obě tu reprezentují jakési zrádné a zištné ženství, které se na 

muže "přisaje", dokud je to výhodné, a pak ho odkopne. Tady se 

dokonce potenciální sokyně spojí a udolávají milionáře Bohuše 

společně. Jde ale o motiv zcela jalový, ani herečka, natož neherečka, 

nenašly pro své postavy dostatečnou oporu. Jsou do filmu jednoduše 

32 V Chalupě paní Pantůčkové se Dědictví také natáčelo. 
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vhozeny a volně povlávají, aby se tu a tam zastavily a splnily svou 

funkci v eroticky dráždivých scénách. 

Zatímco decentně natočená blesková soulož s Vlastou na 

kuchyňském stole má svůj humor a o postavách dokonce i něco 

vypovídá, scény z erotického salónu, jimž kraluje Irena, upadají do 

trapnosti. Tady se Chytilová pokouší vysmívat lacinému, prodejnému 

ženství, ale výsledkem je jen samoúčelný škleb. 

Kupodivu méně křečovitě vyznívá hlavní a jediný prvek 

přesahující důsledně realistické pojetí filmu: víra v boha. Bohumil 

(nomen omen) propadne iluzi, že za vše dobré i špatné, co se mu 

přihodilo, může bůh. Když si uvědomí, že je milionářem, vyběhne 

děkovat bohu do lánu obilí, když mu chcípne koza, vyčítá: "Tos mi 

neměl dělat!" Zbavuje se tak zodpovědnosti za své konání, odevzdává 

se do rukou vyšší moci a odmítá si přiznat, že pouze on sám se musí 

přičinit o své štěstí. Jakkoli se v Dědictví o víře v boha na několika 

místech diskutuje - vždy je to narážka zaobalená do anekdoty - nejde 

vlastně o víru jako takovou, ale spíše o to, že člověk (Bohuš) 

zdeformovaný minulostí nevěří v nic, nikomu, ale ani v sebe. 

Pokrytecky a povrchně utíká k autoritě, která se mu nabízí zcela 

automaticky. Jeho "víra" je založená jen na tom, zda se mu daří, či ne. 

Navzdory kritiky proklamované lacinosti film dospěje k pointě, 

která svědčí o dramaturgickém sevření látky. Bohuš, který přišel o 

všechno - neJen o peníze, ale i o přátele, dostává druhou šanci: 

přichází doktor Strážný s vizí dalšího dědictví. Ta už plně 

koresponduje s chytilovsky symbolickým apelativním poselstvím. 

V Bohušově replice: "Tentokrát si vás koupím všechny!" není jen 

provokativně bezradná grimasa, k níž režisérka bohužel tu a tam 

dospěje, ale vizionářské varování, které se v naší společnosti do určité 

míry naplnilo. 

3. 3. Pasti, pasti, pastičky 

Skutečný kontroverzní kriminální případ o znásilněné ženě, 

která se aktérům zločinu pomstí kastrací, zamýšlela režisérka 
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zpracovat a natočit v polovině devadesátých let v Austrálii v tamní 

produkci, s využitím australských herců: "Krzysztof Theodor Toeplitz 

v Austrálii působil na filmové škole, byly tam otevřené možnosti. 

Dostala jsem se do kontaktu s Dášou Bláhovou, která tam žila, 

pracovali jsme na scénáři ještě společně s jedním australským 

autorem. Ale bála jsem se toho, protože jsem dokonale neovládala 

jazyk, navíc jsem nerozuměla místním reáliím, to mi vadilo, nemohla 

jsem do toho příběhu zasunout nic zvenčí. " Režisérčino dilema 

nakonec vyřešily vnější okolnosti, musela se vrátit domů kvůli vážné 

nemoci rodičů. Nicméně se k látce vrátila, scénář přepracovala spolu 

s Michalem Lázňovským a do konečného tvaru ho doladila s dvojicí 

obsazených herců Tomášem Hanákem a Davidem Vávrou, s nimiž 

spolupracovala už dříve na filmu Kopytem sem, kopytem tam (1988). 

Díky atraktivnímu tématu do projektu vstoupila jako koproducent 

soukromá TV Nova. 

Režisérka nechtěla příběh inscenovat "pouze" jako intimní 

osobní tragédii, ústřední motiv rozšířila o charakteristické prvky pro 

společensko-politické klima poloviny devadesátých let: "Zdálo se mi, 

že u nás mužský šovinismus stále narůstá, proto jsem to téma chtěla 

dělat. Navíc ten případ se opravdu stal, ta žena byla zavřená, a chlapi 

ne, dalo by se říci, že byli potrestaní samotným faktem kastrace. Ale 

vnitřní dilema je hlubší, spočívá v tom, že všichni jsou vlastně vinni. 

Myslela jsem, že to souvisí s celkovou morálkou, že jsou vinni opravdu 

všichni, a že je nezbytný nadhled, protože jinak se z toho nevymotáme. 

Každý dělá chyby, ale je třeba si z nich brát poučení. Jenže se 

nebere." 

Moralistka Chytilová se tentokrát lapila do pasti vlastní 

umanutosti. Bytostně přesvědčená o svém právu, či spíše povinnosti 

poukazovat na nešvary doby, se nespokojila s nabízejícím se 

tematickým přesahem, tedy konfrontací mužského a ženského vidění 

světa, ale snažila se do svého filmu nasát jako do houby všechny 

aktuální neduhy. Podle toho si také vybrala prostředí, v němž se 

pohybují aktéři příběhu: luxusní milionářská vila, poslanecký byt nebo 

reklamní agentura tu vytvářejí bezskrupulózní amorální svět, do něhož 
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Je doslova násilím zavlečena osoba zvenčí, která sem nepatří -

znásilněná veterinářka Lenka (Zuzana Stivínová). Její výsadní 

postavení v příběhu ale režisérka zpochybňuje už tím, jak film 

exponuJe, tedy nikoli přes Lenku, ale prostřednictvím dvou mužů, 

kteří se záhy stanou násilníky. 

Snobský architekt Petr (Tomáš Hanák) a žoviální poslanec 

Dohnal (Miroslav Donutil) reprezentují každý "jiný břeh" mužské 

povahy - světák Petr si hlídá svou nezávislost, obratně vplul do 

nových vod a chytil ten správný vítr, kdežto Dohnal jen v pravý čas 

převlékl kabát, aby nepřišel o "koryto". Chytilová je konfrontuje při 

souloži v úvodní paralelní montáži: zatímco Petr má hlavní starost, 

aby jeho přítelkyně neotěhotněla, Dohnal potřebuje ke splnění 

manželských povinností povzbudit rytmickou recitací básně. Už tady 

je zřetelně naznačený lascivní tón, který bude rezonovat celým 

filmem. 

Právě za spojení lascivity s komunální satirou, do níž sklouzla 

režisérčina snaha "tepat dobu", si film vysloužil takřka jednoznačný 

odsudek. V Literárních novinách si film dokonce postupně vynutil tři 

reakce. V té první se Jiří Cieslar snaží- jakkoli kritickým přístupem

odhalit v Pastech ozvuky někdejšího režisérčina umu: "Je to však dilo, 

které patří do složité genealogie režisérčiny tvorby, nese stopy její 

inscenační bravury a především: i ve své chaotičnosti a selháních je 

v druhém sledu velmi osobní zprávou, která zasluhuje spíš úvahu než 

jednoznačné zamítnutí. "33 V podobném obhajobném duchu se nese i 

text Josefa Chuchmy, který se snaží hledat příčiny režisérčina 

neúspěchu: "Ted: respektive v devadesátých letech, kdy politické 

kleště odpadly, dostala se Věra Chytilová pod vůbec největší tlak, jaký 

na ni kdy doléhal. "34 Jistá shovívavost těchto textů vůči režisérce 

vyprovokovala Jana Štolbu k napsání rozlíceného článku O 

elementárním vkusu, v němž nahlíží na nedostatky Pastí v obecnějším 

kontextu: "Krutost a hrůza tu ne mohou být mementem, ani žádným 

33 Jiří Cieslar: Panika. Literární noviny 1998, č. 18, s. 15. 
34 JosefChuchma: V pasti zjednodušení. Literární noviny 1998, č. 24, s. 14. 
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jiným sdělovacím znakem, protože nezůstaly 'nedotčeny' v pozadí, ale 

byly nastrčeny dopředu- k vyždímání. "35 

Josef Chuchma dokonce vyslovil obavu, zda Pasti neJsou 

režisérčinou labutí písní. Stejně jako všichni ostatní netušil, že k tomu, 

aby se Chytilová dotkla "tvůrčího dna", bude muset natočit ještě 

Vyhnání z ráje, v němž se lascivita Pastí promění v explicitní nahotu, 

roli komunální satiry převezme nesdělné moralizování a rozpačitost 

obou sporných poloh umocní inscenační neobratnost. Pravdou totiž je, 

že v Pastích ještě zaznamenáme dotyky režisérčiny schopnosti 

"vyhmátnout filmařský okamžik"36
. Daří se toho dosáhnout především 

v souvislosti se znásilněnou Lenkou, jedinou postavou, které byla 

ponechána důstojnost: "Na ni jako jedinou je v autorské patronaci 

pohlíženo se vší vážností, bez groteskního zkreslení, navíc jí jako 

postižené oběti bylo uděleno satisfakční právo na úskočnou odvetu. ,dl 

Režisérka nám tentokrát ještě nabídne postavu, s níž lze 

(navzdory, ale právě i díky jejímu činu) sympatizovat - později ve 

Vyhnání z ráje už tak velkorysá nebude a podobný prostor pro 

identifikaci divákovi nenabídne. Lenka je jedinou postavou schopnou 

a oprávněnou legitimně nést sdělení filmu o jakémsi "globálním" 

provinění, o neschopnosti vnímat v dnešním světě potřeby druhého 

člověka a pochopit jeho bolest. Navzdory tíze, kterou režisérka na 

postavu Lenky naložila, s ní zachází macešsky: Lenka nezapadá do 

humorem odlehčeného konceptu většiny scén, z děje je odsunuta do 

ústraní, aby se mohly dohrát "nevázané taškařice" kastrátů. V samém 

závěru je ještě znásilněné, zrazené (kamarádkou), podvedené 

(přítelem) a zneužité (přítelem i kamarádkou) ženě dovoleno se ze vší 

bolesti veřejně vykřičet. Její "volání sos" ale nenajde u nikoho 

pochopení: "Co je vám do toho! Starejte se sama o sebe!"" Starám se 

o spravedlnost! Jde mi o pravdu!" stačí ještě reagovat Lenka, to už je 

ale odvážena záchrankou někam, kde nebude nikomu překážet. 

35 Jan Štolba: O elementárním vkusu. Literární noviny 1998, č. 33, s. 14. 
36 Viz 33 

37 Stanislava Přádná: Znásilnění a dva kleštěnci. Respekt 1998, č. 18, s. 19. 
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Disproporce mezi hlavní postavou a prostorem jí vyměřeným tu 

nevede k rozbití filmového vyprávění, ale spíš k posunutí akcentů: co 

mělo být v popředí a důležité, stává se jen hysterickým výkřikem. 

V paměti zbudou docela jiné záběry a repliky: poslancova upachtěná 

soulož v rytmu "Jak lvové b[jem o mříže ... ", varlata usmažená s vejci, 

toporná chůze čerstvě vykastrovaných mužů na autobusovou zastávku, 

kde se zařadí mezi čekající se stejnými kastrůlky, práce s vakuovou 

pumpou pro zlepšení erekce, laciná paralela kastračního motivu a 

reklamní kampaně na cukrovinku Bachovy koule nebo dvojsmyslné 

narážky: "Pořádnej pták se tam stejně nevejde. " či "Sama byste si to 

ode mě vycucnout nechtěla?" Mužské pokolení je tu redukováno na 

pouhý reprodukční orgán. "To v té misce, to jsme my, " říká 

vykastrovaný Dohnal při pohledu na svá varlata. Od režisérky se 

lítosti nedočká, i po zákroku je to člověk stejně brutální, vulgární, 

bezpáteřní, bezohledný a nechápavý, jako byl v "bezvadném" stavu. 

Chytilová se dívá na všechny muže stejnou optikou, nešetří ale 

am ženy, byť jim přisuzuje aktivní role. Nejde jen o Lenčin akt 

pomsty, ale i o novinářské snažení Lenčiny kamarádky Anny (Eva 

Holubová), touhu milionářské dcerky Ingrid (Kateřina Hajná) vynutit 

si Petrovu lásku nebo vytrvalost Petrovy přítelkyně Bibiny (Lucie 

Vačkářová), s níž si snaží prosadit své mateřství. Ženy tu mají nárok 

bojovat za své zájmy, ale nedaří se jim to: jsou příliš závislé na 

mužích. Ovšem ta, která se normám mužského světa vzepře a 

osvobodí se od nich, tedy Lenka, ve svém snažení troskotá. Sem 

Chytilová implantuje memento: svět ještě není připravený přijmout 

ženské normy a pravidla. Proto taky ženě musí "být odpuštěno", že 

byla znásilněná- jak zazní z úst Lenčina přítele. 

Jenže podobně přibržďovaná je ve svém snažení i režisérka, 

která patos svévolně zanesla "harampádím". Pasti jsou zahlceny 

nutkáním dotknout se za každou cenu takřka všeho, režisérka na 

kostru příběhu naroubovala i ekologickou zápletku, zkorumpované 

státní úředníky, všemocné miliardáře, u nichž se "sbíhají všechny 

nitky", manipulativní média vždy připravená nastrčit diktafon, svět 

reklamního byznysu... Všechny tyto scénky z večírků, rautů či 
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prodejen erotického zboží JSOU obaleny "ochrannou vrstvou" 

grotesknosti. Humor, který z nich plyne, ovšem nemá odzbrojující 

účinek jako v některých scénách Dědictví. 

Groteskní stylizaci má koneckonců scéna znásilnění, ta se 

ovšem v kritickém bodě cudně zlomí a ke slovu přijdou symbolické 

záběry nočního nebe a později luny v úplňku, když dojde ke kastraci. 

Tady ještě režisérka dokázala najít prostor pro rozehrání zástupných 

symbolů a náznaků, které film osvobozují od prvoplánové úpornosti. 

Už méně obratně se o něco podobného snaží, když nechává Petra 

marně usilovat o sebevraždu a jako kulisu mu pustí televizní 

zpravodajství z války. Skutečná tragédie konfrontovaná s osobním 

neštěstím tu evokuje vrstevnatost scén, jaké točila Chytilová v době 

své dobré tvůrčí kondice. Podobné asociace může navodit postava 

mladé svéhlavé a rozmazlené Ingrid, která má v sobě, ale i na sobě 

(pruhované punčochy, hravé účesy, kombinace výrazné modré žluté, 

zelené či červené barvy) leccos ze Sedmikrásek. Do její repliky" Tati, 

všechno mi kazíš!" navíc režisérka zakódovala výrazný rys jejích 

ženských hrdinek usilovně a za každou cenu hledajících štěstí. 

Stejnými slovy obviní svého dospělého syna Eva (Jana Krausová) ve 

filmu Hezké chvilky bez záruky, když jí překazí avantýru s mladým 

milencem. Jinými slovy: muži tu jsou od toho, aby "to" ženám kazili. 

Jenže ženy všechnu svou energii stejně adresují mužům. 

Pasti, pasti, pastičky naznačily, že Věra Chytilová má stále ještě 

vnitřní sílu- dokázala to i disciplinovanou spoluprací s kameramanem 

Štěpánem Kučerou, nebo kreativní hudební dramaturgií (Bach, Liszt, 

Schnittke, Mozart, Schubert), kvalitativní sestup byl ale neodvratný. 

Lascivity a laciná satira, nebyly odměněny ani kýženým zájmem 

diváků. Chytilová musela svůj přístup k hrané tvorbě přehodnotit, což 

vedlo k extrému jiného druhu ve Vyhnání z ráje. 

3. 4. Vyhnání z ráje 

Synopsi filmu volně inspirovaného tezemi etologa Desmonda 

Morrise, které shrnul v knize Nahá opice, nosila Věra Chytilová 
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v hlavě už od začátku devadesátých let. Od počátku měla v plánu 

natočit tento film s Bolkem Polívkou: "Jenže on byl pořád zavalený 

prací a jezdil po zájezdech. A tehdy mi jeho žena poradila, at' nejdřív 

děláme látku inspirovanou jeho vlastním zážitkem, tedy Dědictví, že 

do toho bude mít určitě větší chut" Odklad realizace projektu 

Vyhnání z ráje o osm let, zapříčinila řada okolností, především 

nelehká pozice Věry Chytilové na domácím filmovém trhu: kritika 

vůči ní byla stále skeptičtější a diváky už také do kin přivést 

nedokázala. 38 Obavy předcházející uvedení Vyhnání z ráje se 

potvrdily, režisérka jako by se tímto projektem dotkla tvůrčího dna, 

film se dočkal jednoznačného odsudku, psalo se o "naprostém 

zklamání "39 či o "omylu přímo kapitálním "40
. 

Chytilová byla vždy moralistka, ale tentokrát její usilování 

strnulo v křečovitém gestu, které nenašlo pochopení. Natočila alegorii 

sevřenou rámcem "filmu ve filmu". Sledujeme tedy příběh vzniku 

snímku, který má být podobenstvím o vyhnání Adama a Evy z ráje, 

přičemž všichni aktéři tohoto filmu vystupují nazí. Protagonisty 

Vyhnání z ráje lze primárně rozdělit na oblečené, tedy ty, co se 

vyskytují za kamerou, a svlečené, kteří jsou před kamerou. Na tomto 

symbolickém půdorysu chtěla Chytilová rozehrát svá "jemná 

pozorování lidského druhu": "Nahota tu není téma, ale jeden 

z prostředků umožňující pozorování druhu homo sapiens. Chtěli jsme 

se - mimo jiné - bavit o tom, co je podstatou člověka, jestli je spíš 

dobrý, nebo zlý. A proč často reaguje zle, ačkoli k tomu nemá 

příčinu. " Režisérka se chtěla podle svých slov zabývat i tím, co 

s lidmi udělala několikaletá zkušenost nabyté svobody. Osvobodila 

člověka od všeho svazujícího, tedy i od šatů, a tímto "svobodným 

člověkem" pak nechala manipulovat prostřednictvím filmového štábu 

v čele s egoistickým režisérem-diktátorem (Bolek Polívka). Syžet 

snímku Vyhnání z ráje je až provokativně prostý: natáčí se film, 

režisér se pře s producentem, se scenáristou, s manželkou, s milenkou, 

38 Do filmu, v němž vystupuje většina protagonistů bez šatů, se neodvážila 
investovat ani veřejnoprávní, ani soukromá televize. 

39 Jan Jar o š: Vyhnání z ráje bolelo. Reflex, 2001, č. 18, s. 64. 
40 Jiří Peňás: Svůdce a svedení. Týden, 2001, č. 18, s. 79. 
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své práci je ochotný obětovat prakticky vše včetně elementárních 

morálních zásad; kdežto myšlenky, teze a symbolika jsou natolik 

přebujelé, že je neduživá dějová kostra není s to unést. 

Rozdělení filmových postav na "nahaté" a "oblečené" má svou 

nechtěnou paralelu i ve výsledném tvaru tragikomedie: působí 

dojmem dvou různých filmů od dvou různých tvůrců, jeden se halí do 

kostýmu, hraje a s gustem paroduje (Polívka), druhý se nebezpečně a 

nepříjemně obnažuje (Chytilová). Potenciál obou autorů se tu nesetkal 

v plodné spolupráci, jako by si každý vedl svou a společnou řeč 

nenacházeli. Jejich dřívější tvůrčí konfrontace ve filmu Dědictví byla 

zprvu také velmi kritizována, nicméně film dozrál k určitému respektu 

a z dnešního pohledu lze zřetelně identifikovat vzájemný přínos těchto 

dvou vyhraněných osobností. 

Režisérka připouští, že herci nechala při psaní hodně svobody. 

Námět byl sice její, ale film do značné míry stojí na Polívkově roli, 

pod jeho vlivem se rodila nejen postavu režiséra Rosti, ale celý scénář. 

Chytilová ho údajně nechala sršet nápady a z nich pak vybírala, co se 

jí do koncepce filmu hodilo. Lze jen spekulovat o tom, kudy přesně 

vedla ve scénáři hranice mezi Chytilovou a Polívkou. Tentýž autor 

nemohl vymyslet estrádní stylizaci filmového producenta-ruského 

mafiána (Milan Šteindler) a zároveň napsat typicky chytilovské 

repliky úvodního dialogu režiséra (Polívka) se scenáristou (Jan 

Antonín Pitínský): "Čím se vlastně lišíme od ostatních? Co je vlastně 

člověk? Bůh nebo ďábel?" Tady si Chytilová vymezila tematicky 

klíčovou otázku, kterou klade ve svých celovečerních dokumentech, 

odpověď na ni ovšem hledala mnohem kostrbatější a prakticky 

neschůdnou cestou. Jako by se chtěla vrátit k výsostně stylizovaným 

filmům se symbolickým přesahem a zároveň se nechtěla vzdát 

humoru adresovaného divákovi, ale k propojení těchto dvou přístupů 

nedošlo, nedoplňují se ani se neobohacují. 

V rámci pozorování lidí v pozici manipulantů a manipulovaných 

nenabídla režisérka žádnou skutečně lidskou postavu- byť chybující a 

omylnou, ale dostatečně životnou, která by diváka oslovila nebo na 

něj zapůsobila. Na plátně se hemží jen figurky, karikatury, lépe, či 
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hůře zahrané typy: plachý intelektuál (Pitínský), zbohatlík-primitiv 

(Šteindler), rozmazlená producentova dcerka (Věra Havelková), 

odvržená manželka (Chantal Poullain), asistent-homosexuál (Petr 

Vacek) ... Jedinou postavou bohatší na výrazové prostředky je režisér 

v podání Bolka Polívky. Ten ovšem jako personifikace "sedmi 

smrtelných hříchů" může být jen stěží tím, s kým se identifikujeme. 

Do určité míry pojal svou roli jako karikaturu režisérky Chytilové, 

přijal její úpornost, energii, živelný přístup, ale i způsob uvažování a 

priority ("Chce, aby lidi čuměli a na nic nemuseli myslet!" prohlásí o 

producentovi). Ale jako by Polívkovi tato stylizace pro roli nestačila, 

parodické pojetí může posloužit v satirické poloze filmu, ale postava 

režiséra má být především klíčovým aktérem ve sporech o dobrou či 

zlou podstatu člověka. Tady satira nepřesáhne banální moralizování 

zatížené teatrální křečí. Na vině není ani tak samotný herecký projev, 

ale vždy spíš celkový kontext, situace, do níž je postava násilím 

jakoby vmanipulovaná: téma nemá dostatečný syžetový podklad, 

nemůže se přenést přes základní nedostatky v dramatické výstavbě a 

celkové dramaturgické konstrukci. Jednotlivé scény příliš podléhají 

diktátu náhody a improvizace. 

Podíl na tom má i nesourodé obsazení, v němž se potýká 

Polívkova přirozená komika s toporností neherců, kteří své repliky 

ochotnicky deklamují. Markantní je to zejména ve scénách 

s pohlednými mladými děvčaty (Věra Havelková coby producentova 

dcerka nebo Veronika Bellová jako její sokyně), jejichž fyzická krása 

jako by měla ostře kontrastovat s vnitřní bezduchostí kráčející ruku 

v ruce- snad nezáměrně- i s hereckou neobratností. Erbovní figurou 

těchto "zhoubně pohledných" děvčat je Irenka z Dědictví, jejíž takřka 

krystalická "lacinost" ovšem zapadala do konceptu filmu mnohem 

lépe než prosté diletantství dívek ve Vyhnání z ráje. Přílišná 

benevolence ve vedení herců se projevuje i v obsazení tehdejších 

členů Divadla Husa na provázku (Tomáš Matonoha, Pavel Liška, 

Marek Daniel, Josef Polášek. .. ), jejichž "hraná přirozenost" výrazně 

ční nad ochotnickým neherectvím naturščiků. 
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Nejkontroverznějším prvkem dramatické stavby filmu ovšem 

zůstává nahota, která je prezentovaná jako atribut svobody a 

přirozenosti ("Proč se také nesvléknete, cítil byste se svobodnější, " 

nabádá jedna z nudistek režiséra.), naháči je ale také smýkáno, 

manipulováno a jsou bez skrupulí oslovováni jako "nahé opice". Do 

určité míry se tu uplatňuje podobný vztahový vzorec jako později 

v Hezkých chvilkách bez záruky: režisérka vnitřně sympatizuje 

s naháči, kteří se nestydí odložit vše, co by mohlo sloužit přetvářce, 

nebojí se zcela odhalit, na druhou stranu jimi ale pohrdá za jejich 

slabost a manipulovatelnost, podobně ve svém posledním filmu 

"trestá" ženy za vše, co si nechají od mužů líbit, jakkoli zjevně stojí na 

jejich straně. 

Nahota pro Chytilovou znamená především lidskou zranitelnost 

a slabost, při sebeodvážnější odkrytosti všeho a všech skrze ni nelze 

nahlédnout do nitra člověka: ač svlečený zůstává "zavřený", obnažil 

se jen vnějšek, jeho nedokonalá tělesná schránka. Vynikají fyzické 

handicapy, které popírají svou nestvůrností, že nazí jsme si všichni 

rovni. Chytilová se programově zaměřuje především na nedokonalost, 

která jako by byla v dnešním světě, jemuž vládne kult těla, 

společensky nepřijatelná. Jenže místo toho, aby jednoduše 

konstatovala "ecce homo" - se všemi nedostatky, ale přesto platný a 

jedinečný - degraduje tělo na pouhý "masitý materiál". Tělnaté, 

hubené, mladé i staré ženy nechá plazit v písku coby "prahmotu", 

muži-semenáči se noří z vody, všechna těla se pak po sobě válí 

v jakési vizi parafrázovaného dantovského pekla. Navzdory tomu, že 

má řada postav jména, nedíváme se na lidi, ale pouze na těla. Význam 

této symboliky lze dešifrovat relativně snadno, problém je, že nahota 

pak už do filmu nic jiného nepřinese, pinožení naháčů má s "patosem 

lidské existence" jen pramálo společného. 

Urputná snaha "vyjádřit se k něčemu důležitému" za každou 

cenu se promítla i do vizuálního pojetí, jež se podobá "běhu štvance". 

Z jednotlivých záběrů cítíme, kameramanovo přebíhání z místa na 

místo, ve snaze všechno to hemžení stihnout, chaos je tu povýšen na 

koncepci. Protiváhou této nekoordinované roztěkanosti mají být 
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výrazově dramatická obrazová spočinutí na vodní hladině či na nebi 

často akcentovaná patetickou hudbou (Dvořákovo Requiem a 

Mahlerovy symfonie). Tyto sekvence ale jen podtrhují tvrdohlavost, 

s níž se režisérka snaží sdělit za každou cenu "cosi podstatného". 

Chytilová se Vyhnáním z ráje do určité míry pokusila navázat na 

symbolickou linii své tvorby určenou především snímkem Ovoce 

stromů rajských jíme. Hlásí se i k otevřenému nazírání na člověka, 

explicitní nahotou tu překvapuje diváka podobně jako kdysi porodem 

ve Hře o jablko. Navzdory dříve osvědčeným postupům, které jsou 

režisérce vlastní, se jí film jako by odcizil, symbolická linie se minula 

s rovinou komediální, v chaotické koncepci snímku vystupují témata 

z filmu jako plakátová hesla. S odstupem několika let si režisérka za 

svým filmem stála, nicméně připustila svou omylnost: "Myslím, že 

někoho mohla odpuzovat forma, někdo se zase při pohledu na nahé 

lidi styděl, někdo prostě odmítal přemýšlet ... Nebo jsem šlápla na 

zakázanou půdu, možná to bylo příliš nahlas vyřčené nebo 

proklamativní. Nebo to byl třeba špatně natočený jilm ... Třeba bude 

pochopený po letech. Nevím, pro mě bylo důležité uvědomit si, že 

letíme na zeměkouli vesmírem a úplně ignorujeme to, jak se k sobě 

chováme. To mi dost vadí, ta neschopnost nadhledu, manipulace 

s lidmi a nejen s lidmi, to, že nepodstatné věci jsou na prvním místě, 

pořád jen ten povrch. Nepomůže, že jsme nazí, pořád chceme vidět 

rozdíly." 

3. 5. Hezké chvilky bez záruky 

Na konci června letošního roku dokončila Věra Chytilová hraný 

snímek Hezké chvilky bez záruky. Premiéra titulu je naplánovaná na 

21. září. Při psaní scénáře se režisérka opřela o praxi psycholožky 

Kateřiny Irmanovové, s níž také na filmu spolupracovala. Geneze 
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projektu sahá až do roku 2002, kdy Chytilová nabídla České televizi 

námět.41 

Režisérka film popisuje jako "komedii o tom, jak si nelze dělat 

iluze". Tento mnohoznačný a spíše propagační slogan plně 

nevystihuje konkrétní jádro snímku, které se zaměřuje hlavně na 

neschopnost komunikace mezi dvěma pohlavími a mezi různými 

generacemi. Přičemž neschopnost komunikace a z ní pramenící 

nepochopení závisí na osobě, s níž se nedokážeme domluvit, 

respektive na tom, co nás k ní poutá, ať je to emoce, zvyk či 

neschopnost změny. Chytilová zkoumá na modelových situacích 

odpozorovaných z psychologické praxe jednotlivé vztahové vazby a 

závislosti, zobecňuje je a své úsudky formuluje jako provokativní 

otázky. 

V centru její pozornosti stojí psycholožka Hana (Jana Janěková), 

přitažlivá, inteligentní žena utahaná svou prací a snahou vést tradiční 

domácnost, což - podle Chytilové - znamená nakoupit a uvařit večeři. 

Tady režisérka stanovuje jakousi normu "běžné rodiny a běžného 

vztahu": žena obstarává chod domácnosti, je její hybnou silou, 

zatímco muž se soustřeďuje jen na své problémy a svou seberealizaci; 

potomek stojí zcela stranou, nikým nechápán, rodiči nejméně. 

Chytilová Hanina manžela (Igor Bareš) exponuje v pyžamu, na kanapi 

sledujícího fotbal, pubertálního syna přikovaného k počítači. 

Takto nastavenou ,jednotkou" pak autorka poměřuje "případy", 

které se střídají v Hanině ordinaci. Dominuje jim Hanina vrstevnice 

Eva (Jana Krausová), stárnoucí, ale stále krásná a dobře udržovaná 

žena - nezávislá, rozvedená, soběstačná galeristka. Nerozumí si 

41 Centrum dramatických pořadů ČT námět koupilo a s režisérkou se dohodlo, že 
napíše seriál - uzavřené epizody z psychologické poradny. Po roce odevzdala 
Chytilová scénář prvního dílu, ale už v tu chvíli byla rozhodnuta, že seriál točit 
nechce. Odkoupila zpět práva od ČT a s Kateřinou Irmanovovou napsala scénář 
celovečerního filmu. Ten získal grant Fondu na podporu a rozvoj české 
kinematografie a posléze se prosadil i ve výběrovém řízení, které vypsala Česká 
televize na koprodukční spolupráce. Producentsky snímek zaštítila společnost 
Negativ, respektive Kateřina Černá. Původně se měl snímek začít natáčet už v létě 
roku 2004, režisérka se ale nedohodla s tehdejším producentem projektu, 
Čestmírem Kopeckým, odmítla podepsat- podle jejích slov- pro ni nevýhodnou 
smlouvu a z natáčení sešlo, přestože bylo vše připraveno. Od té doby se scénář 
ještě několikrát proměnil. 
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s dospělým synem (David Kraus), který pracuJe jako ošetřovatel 

v domově důchodců, což je pro ni naprosto nepochopitelné. ("Ta jeho 

charita, ta mě taky vyjde pěkně draho!") Evin sebevědomě rozmařilý 

přístup k životu slouží jako paralela ke konvenčnímu "řádu", v němž 

žije Hana. Také proto je Hana "svázána" manželstvím, kdežto Eva se 

svého "policajta už zbavila". Chytilová nijak nehodnotí, zda je jedna 

či druhá situace lepší, rozdílné výchozí pozice obou žen jí slouží jako 

komparační model, který ovšem dospěje v jediné vyústění o 

nepoučitelnosti ženského pokolení. 

K tomu ale dospějeme až v samém závěru filmu. Do té doby 

poměřuje režisérka svou "vztahovou normu" množstvím více či méně 

extrémních případů. Ty postupně obohacují základní dějovou kostru a 

-navzdory snaze o profesionální odstup -zatěžují hlavní hrdinku jako 

balvany. V refrénovitě se vracejících scénách, kdy Hana relaxuje 

pravidelným plaváním v bazénu, je konečně jen sama se sebou a snaží 

se ze sebe smýt nános cizích problémů. Pořád jí ale zůstávají ty její, 

jejichž řešení však podceňuje; když odhalí manželovu nevěru, 

paradoxně se dostává do pozice svých bezradných klientů. 

Chytilová záměrně odsouvá svou hrdinku do pozadí a přisuzuje 

jí roli jakési pozorovatelky cizích osudů. Všechny se ale určitým 

způsobem Hanina života dotýkají. Eva předznamenává Hanin osud, 

její konflikty se synem, potenciální osamělost i vzplanutí k muži o 

mnoho let mladšímu. I proto se Evin případ táhne celým filmem na 

rozdíl od většiny ostatních, které do děje vstupují jen jednou či 

dvakrát. 

Výjimkou je bohatý podnikatel Dub (Boleslav Polívka), muž, 

jehož charakteristiku předurčuje nápadná podoba s hercem Polívkou. 

Tento motiv působí poněkud samoúčelně, protože z něj nepramení 

klientovy problémy, lze ho ale respektovat jako vedlejší motiv, který 

posloužil jako zdroj několika komických situací a také jako 

východisko pro hereckou interpretaci postavy. (Ego "řadového 

boháče" je posíleno tím, že si ho lidé pletou se slavným hercem.) Dub 

je prototyp muže, který všeho dosáhl a teď se nudí. Nemá už žádné 

cíle, všechny už dobyl a nové si najít nedokáže. Upne se na Hanu, 
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protože v ní vidí silnou ženu, která mu dokáže odolat. Později se 

ukáže, že jde opět jen o "pokoření další kóty"; ve chvíli, kdy ji dobude 

a zlomí, přestane ho zajímat. 

Mužský element Chytilová rozebírá z mnoha různých úhlů na 

řadě postav a jakkoli se může zdát, že její přístup bude a priori 

feministický, nešetří příslušníky ani jednoho pohlaví. Archetyp 

pánovitého, nicméně domáckého muže vyžadujícího náležitou a 

pravidelnou péči -tak jak ho reprezentuje Hanin manžel -představuje 

režisérka i ve zbytnělé, brutálně-primitivní verzi v jedné z úvodních 

epizod z poradny, kdy se chybějící pivo v lednici stane záminkou pro 

domácí násilí. 

Změnu tradičních úloh muže a ženy zase demonstruje dvojice 

představovaná Jiřím Ornestem a Kateřinou Irmanovovou: on 

submisivně obskakuje tělnatou ruskou "krasavici" a nechává se užírat 

chorobnou žárlivostí, která ho dožene až k tragickému činu. 

Muži v Hanině ordinaci velmi často volají po řádu, pořádku, 

systému a dodržování pravidel, tak jako německý manžel české 

manželky, která už nedokáže snést jeho pedantství, nebo mladý otec, 

jehož žena nezvládá roli matky ("On mi akorát řekne, že si to mám líp 

zorganizovat!"). 

Někteří z nich už určitému "řádu" podlehli, například otec od 

rodiny (Igor Chmela), který se chronicky zadlužuje ("kvůli rodině"), 

nebo muž z magistrátu (David Vávra) trpící pocitem, že každý myslí 

jen na sebe, zatímco on se snaží pomáhat (zabývá se ekologií), ale 

jeho snaha je naprosto zbytečná, protože svět se řítí do záhuby: "Celý 

svět je jedno velké červené světlo, jedno velké stop!" 

Do poradny muže přivádí i neukojená sexualita, jako v případě 

důchodce (Ivan Vyskočil), kterému chce jeho žena (Emma Černá) 

dopřát nějaký "velký zážitek dokud žije", přestože ji už sex vůbec 

nebaví. Nebo jako v případě úchylného muže (Jiří Jelínek), který je 

"výjimečně sexuálně vybavený, a proto se musí mačkat na ženský". 

Tato postava vysloví v jedné z prvních scén filmu tezi klíčovou pro 

hlavní postavu: "Ty mladý, ty se cukaj, ale starší, ty tu lásku 

potřebujou, to byste se divila, jak drže}. " Později se bude Hana ptát 
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Evina syna Pavla, jestli si myslí, že je jeho matka na lásku už stará, 

jestli na ni má stále ještě nárok. Ptá se - samozřejmě - také sama za 

sebe. 

Přestože se Chytilová snaží představit mužské pokolení 

prostřednictvím širokého spektra nejrůznějších typů, výsledkem je 

jediný tezovitě zjednodušený exemplář muže: ten, který chce teplou 

večeři a pivo v lednici, jinými slovy "řád, pořádek a svůj klid". I 

ekologa z magistrátu děsí, když věci nefungují tak, jak mají, 

respektive, když nefungují tak, jak si on představuje, že by měly 

fungovat - a je docela jedno, zda hovoří o zkáze světa, totéž platí o 

vztazích. Film sice neřeší otázku, proč milující muž zabil svou 

"krásnou Rusku", ale jisté vysvětlení se nabízí: nedostávalo se mu 

toho, po čem podvědomě toužil, tedy řádu, pořádku, teplé večeře a 

p1va. 

Nepřehlédnutelné zjednodušení v pohledu na muže Chytilová 

vyhrotila v postavách Pavla a jeho spolužáka Petra (Martin Hofman), 

kteří tu vystupují jako zosobnění empatie (Pavel) a sobeckosti (Petr). 

Pavel má sice svou matku upřímně rád a dělá si o ni starost, nicméně 

jeho usurpátorské nároky na ni jsou jen další variací na výše popsaný 

vztahový model. Poněkud nereálně našel Pavel naplnění v péči o staré 

lidi, což jeho matka kvalifikuje jako dočasnou zábavu. Slabiny tohoto 

"anděla" se odhalí ve chvíli, kdy se zamiluje do Hany. Krom své 

dychtivosti jí není schopen nic nabídnout, jde mu především o 

uspokojení svých citových potřeb, ty Haniny nevnímá, jejich vztah 

krachuje dřív, než vůbec začal. Naproti tomu Eva arogantnímu a 

sebevědomému Petrovi ochotně podlehne. Obětuje vztah se synem i 

svou důstojnost, nechá se urážet a ponižovat. Přesto na konci filmu 

prohlašuje, že je šťastná. Poprvé v životě se nenudí. 

Rozdíl mezi Eviným štěstím a bezvýchodnou situací Hany je 

podmíněn nejen jejich protějšky, ale především tím, co si je každá 

z žen ochotna připustit a jak daleko se odváží vzdálit od "vztahové 

normy". Zatímco Evě připadá poměr s o mnoho let mladším mužem 

příjemně vzrušující, pro Hanu je nepřijatelný. Přestože je zbavena 

manželského závazku (manžel ji opustí s mladší ženou), cítí 
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zodpovědnost vůči synovi a tíží ji vlastní selhání. Své avantýry dosud 

omezovala na nezávazné flirty, těšilo ji odrážet občasné ataky 

náhodných rádobysvětáků, které jí stačily k posílení ženského 

sebevědomí. Do této rovnice ovšem nezapadá epizoda, kdy se Hana 

pomiluje na lavičce v parku s neznámým mužem. Tuto scénu lze číst 

několika způsoby, buď jako zhmotněnou představu ženy zavřené 

v citové a sexuální kleci, nebo jako spontánní projev důsledku téže 

determinace, který si může aktérka sama pro sebe obhájit naprostou 

anonymitou aktu. 

Ostatně rozporuplnost ženského konání a jeho nevypočitatelnost 

Chytilová demonstruje na řadě postav, které doplňují "ženské 

spektrum" filmu zakotvené v osobě Hany a Evy. Zatímco muži 

nezřídka odcházejí z Haniny ordinace alespoň s částečným 

uspokojením, že jim bylo porozuměno, nebo že se dočkali náznaku 

možného řešení, ženy se naopak cítí zrazeny a podvedeny, protože 

,jedna z nich" nestojí a priori na jejich straně. S výjimkou Evy se 

takřka všechny chovají hystericky: žena (Eva Kačírková), která je 

přesvědčená, že ji chce manžel zabít, manželka (Magdalena Sidonová) 

rozhazovačného manžela, žena německého podnikatele, mladá matka 

týraná manželem (Šárka Ulrichová) i bezradná maminka, která 

opustila svého muže (Anna Polívková). Hystericky se zachová i 

Hana, když - poté co řešila případ zneužívání dítěte otcem - vyjede 

v tramvaji na muže, který si posadí dcerku na klín. 

Prototypem hysterky je pak rozvedená výtvarnice (Barbora 

Hrzánová), která není schopná unést fakt, že ji muž opustil (" Ted: 

když konečně začal vydělávat peníze, se na mě vykašle!"). Hysterický 

záchvat bezmoci předvede ve svém bytě a posléze v čekárně 

psychologické poradny vrhne svou "energii" na otrlého úchyla 

s takovou razancí, že před ní muž bezmocně uprchne (navzdory tomu, 

že se tak rád "mačká na ženský"). Jestliže se Chytilová na muže dívá 

značně zjednodušeně, tak s ženami sice sympatizuje, ale je k nim 

velice kritická. Jako by jim dávala vinu za jejich slabost, za jejich 

podřizování se a podléhání mužům. 
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Na bedra navíc klade ženám další břemeno: neschopnost 

komunikace napříč generacemi, tedy s dětmi a s rodiči. Hana i Eva 

selhávají, když se snaží domluvit se svými syny. Hana není schopna 

komunikovat ani se svou matkou (Věra Uzelacová). Jejich krátké 

setkání v kavárně působí jako demonstrace naprostého míjení a 

neporozumění: matka přivítá dceru výčitkou ("Jak to vypadáš!") a 

vyčítat nepřestane po celou dobu: "Ty pro mě nikdy nic neuděláš!" 

nebo "Ty nevíš, jaké to je být sama!" Tyto dvě věty zazní jako 

memento - v různých modulacích a z různých úst - ve filmu 

několikrát, jako by jediným údělem ženy bylo sloužit druhému 

(manželovi, dětem, rodičům) a nakonec zůstat, nebo se alespoň cítit, 

sama. Její největší vina pak spočívá v tom, že všechno ochotně snáší, 

maximálně si postěžuje, ale svou situaci změnit nedokáže a především 

ani nechce. 

Trýznivé poselství filmu balí Chytilová do "vlídnější" formy 

ironicky hořké komedie. Jednotlivé situace inscenuje bez 

psychologického patosu, zkratkovitě s důrazem na formální komické 

vyznění, které má odlehčit tíživý obsah. Často scénu "shodí" alespoň 

jednou replikou, kterou připomene, že jsme stále v komediálním 

žánru. Pozorovatelsky nezainteresovaný režijní přístup je kombinován 

s "kontaktní" kamerou Martina Štrby, díky níž se k postavám 

dostáváme hodně blízko. Většina záběrů je točená z ruky, kamera 

herce pronásleduje co nejtěsněji, dostává dynamiku i do scén, které 

jsou ze své podstaty statické. Mezi touto vizuální blízkostí a režijním 

odstupem vzniká rozporuplný kontrapunkt, který působí jako 

přetahování tvůrců o postavy. I proto je obtížné k některé z nich 

přilnout a identifikovat se s ní. Což není totéž jako "najít se" v některé 

z postav. Chytilové se nesporně daří pojmenovat určité lidské typy a 

vztahové vazby, které mohou vzbuzovat dojem důvěrně známého, to 

ale neznamená, že k nim najdeme cestu. 

S tím souvisí i herecké interpretace postav, které jsou- jak už to 

u Chytilové často bývá- nevyrovnané. Herecky filmu dominuje Jana 

Krausová v roli mondénní Evy, která velmi obratně kombinuje vnější 

krásu a vytříbenou eleganci s vnitřní roztěkaností a nevyrovnaností. 
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Daří se jí vytvořit dobře čitelný a jasně definovatelný typ ženy, která 

podléhá emocím a podřizuje život hledání vlastního štěstí. Její 

půvabně bohémský projev odkazuje k postavám ze starších filmů 

Věry Chytilové, Eva sice dozrála, ale uvnitř zůstala destruující 

"sedmikráskou" systematicky pracující na vlastní zkáze. 

Herecký výraz Jany Janěkové má mnohem méně ostré kontury, 

chvílemi dokonce rozostřené či rozmazané, což je do značné míry 

dáno tím, že nejde o příliš vděčnou postavu, která by své interpretce 

nabízela mnoho záchytných bodů. Její "normálnost" působí až děsivě, 

ale ani ona není tou typickou archetypální matkou-hospodyňkou. Žije 

v hektickém trysku, poháněná ctižádostí vše zvládnout, obstát 

absolutně ve všech ženských rolích, a právě proto nakonec neobstojí -

jako matka, manželka, dcera, milenka, ale ani jako psycholožka. Díky 

hereččině temperamentu a schopnosti nadhledu postava nepůsobí 

prvoplánově tragicky (jakkoli má tragický akcent), ale jednoduše 

uvěřitelně a realisticky. 

Valná většina ostatních hereckých interpretací zůstává na 

úrovni drobných karikatur - často vtipných či milých, ale i 

křečovitých, což do značné míry vyplývá z toho, jak jsou postavy 

napsané (viz tezovitá figura Hanina manžela pohybující se na trase 

pivo-fotbal-večeře-vyžehlená košile-nevěra). Zcela mimo pak stojí 

jediná velká hvězda filmu, Bolek Polívka. Nelze říci, že by z filmu 

vyčníval, ale jeho postava působí matoucím dojmem. Polívka hraje 

podnikatele Duba, který je podobný herci Polívkovi, ale herecký 

projev jako by naznačoval spíše opak: Polívka hraje herce Polívku, 

který si hraje na podnikatele. 

V soustředění na velké množství postav, jejichž výstupy do sebe 

musely smysluplně zapadat, šla stranou snaha o filmařskou invenci. 

Veškerá energie filmu se soustřeďuje na postavy a na vztahy; 

momentů, kdy režisérka nechává působit pouze obrazovou fotogenii 

v kontrapunktu se zvukovou stopou, je minimum. Formálně je film 

vlastně velmi přímočarý a invenčně krotký, vyprávění klientů se 

někdy přenese do reálu, některé scény se prolnou, jinde je využito 

paralelní montáže (Hanin manžel sleduje fotbal obskakován svou 
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ženou, na stejný zápas se dívá i "krásná Ruska", které přinesl 

"dězerty" její partner). V dramatických scénách se obraz nervně 

rozechvívá nebo "odskakuje" v roztříštěné transfokaci, vše se 

důsledně podřizuje více méně plynulému vyprávění. 

Formálně, ale i emocionálním účinkem se vymyká scéna, kdy 

přijde Petr navštívit Pavla do domova důchodců. Petr tu začne 

fotografovat staré, nemohoucí, v některých případech dokonce 

umírající lidi se zjevnou fascinací, která se v něm sváří se zhnusením. 

V tu chvíli do filmu prosakuje režisérčin dokumentaristický cit, 

kamera těká po místnostech, jako by sekvence vznikala navzdory 

zákazu točit, působí dojmem "ukradených momentek", posledních 

záběrů před smrtí. Je to ale jen jediná pasáž v celém snímku, kdy se 

epizodické formální sevření filmového vyprávění uvolní a prostor 

dostane obraz. Řeč filmového obrazu tu obecně promlouvá jen 

skromně, například ve scéně, kdy Dub odvrhne Hanu, která za ním 

přišla s žádostí o pomoc. Mezi oba aktéry a jejich nedorozumění se 

pomalu zasouvá železný plot Dubovy vily, aby je nakonec oddělil 

docela. 

Škoda že podobně symbolicky nevyzní závěr filmu, kdy po 

kumulaci tragických případů, v nichž už šlo o životy, vejde do 

ordinace zoufalé a vyčerpané Hany obtloustlá matróna, aby jí 

vyprávěla směšnou historku, kterak souložila s kolegou na lodičce pod 

Národním divadlem. Tahle banalita vyústí v Hanin hysterický smích, 

který se změní v pláč. Poukaz k marnosti lidského pinožení je sice 

zřejmý, nicméně formálně dysfunkční. V okamžiku, kdy by film měl 

vrcholit katarzí, je divákovi podsunut zdánlivě další "případ z řady". 

Struktura filmu se tím sice zcela nerozbíjí, ale oslabuje se její účinek. 

Navzdory všem zjednodušením a nedůslednostem vzbuzuje 

celkově poslední filmu Věry Chytilové jistou naději. Zejména díky 

humoru, s nímž režisérka zachází jako s životadárnou materií, skrze 

niž lze překlenout nejen životní úskalí, ale i úskalí tohoto filmu. Není 

to humor primitivně podbízivý, ale často groteskní a ironický, který 

upomíná na některé starší filmy Chytilové (například Faunovo velmi 

pozdní odpoledne). Zároveň je tu patrná snaha o kompromis, který 
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není nutné vnímat negativně: Chytilová respektuje diváka ve snaze ho 

pobavit i vyburcovat, a zároveň jen nerada slevuje ze svých nároků. 

4. Jan Němec 

Po návratu z exilu se Jan Němec ocitl ve složité situaci. 

Naskytla se mu sice příležitost, prakticky ihned natočil film42
, chyběla 

mu ale znalost aktuálních místních poměrů a také bližší kontakt 

s profesí. S kinematografií byl sice více či méně v kontaktu po celou 

dobu strávenou v exilu, ale v čele natáčení "velkého" filmu nestál 

skoro dvacet let. Nechybělo mu ovšem sebevědomí a probudily se i 

jeho sklony k velikášským gestům, s nimiž se chopil příležitosti 

natočit film V žáru královské lásky (1991). Projekt to byl stejně 

zmatený jako doba, v níž vznikal, a rozhodně nenaznačil cestu, po níž 

by se měl tvůrce dál ubírat. Snímek vznikl ještě v nezprivatizovaných 

barrandovských studiích, na další projekty už pak Jan Němec získával 

peníze obtížně. Situaci vyřešil založením vlastní produkční 

společnosti Jan Němec Film, v níž natočil svůj další snímek Jméno 

kódu Rubín (1996). Film ovšem mohl vzniknout jen díky grantu 

Státního fondu pro podporu a rozvoj kinematografie, na příspěvcích 

této organizace je také režisérova tvorba dodnes závislá. V první 

polovině devadesátých let se Jan Němec věnoval dokumentární tvorbě 

- pro společnost Febio natočil pět portrétů do cyklu Gen43 a dva 

příspěvky pro sérii Oko44
. 

Po neúspěchu obou celovečerních titulů razantně přehodnotil 

přístup k tvorbě a soustředil se na formální experimentování 

především s digitálním záznamem. Právě z tohoto popudu vznikl 

snímek Noční hovory s matkou (2000), v němž dokázal objevit i silnou 

tematickou linii "soukromých filmových deníků", kterou stále rozvíjí. 

Tohoto směru se držel v Krajině mého srdce (2004) a výrazně ho 

42 Do republiky se vrátil 26. 12. 1989, už 1. 5. 1990 začalo natáčení filmu V žáru 
královské lásky. 

43 Točil o Arnoštu Lustigovi, Ester Krumbachové, Janu Hammerovi, Janu Klusákovi 
a Martě Kubišové. 

44 Jde o filmy Američané v Praze a Zpráva o jednom procesu. 
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posunul v Toyen (2005) - experimentální forma zůstala, ale téma se 

šířeji rozevřelo k obecnějšímu přesahu nahlížením na život skrze osud 

cizí, a nikoli jen svůj. Jan Němec se stal tvůrcem filmů určených pro 

artová kina, jeho divák nesmí být konzervativní, musí mít pochopení, 

jak pro nekonvenční způsob filmového vyprávění, tak pro režisérovo 

ryzí autorství. 

4. 1. V žáru královské lásky 

Jan Němec se vrátil z exilu 26. prosince 1989. Věřil, že se mu 

podaří po patnáctileté pauze navázat na násilně přerušenou tvorbu. 

Nedoufal v okamžitý návrat za kameru, ale byl přesvědčen, že jeho 

jméno bude mít v nových společenských souvislostech správnou váhu 

a on bude pokračovat tam, kde na začátku sedmdesátých let přestal. 

S odstupem času popisuje Jan Němec situaci bezprostředně po návratu 

z exilu takto: "Zavolal jsem na Barrandov, kde byl tehdy ředitelem 

Karel Vejřík, a ten prohlásil: Musíme vyhodit nějaké jilmy, doba je 

jiná, tu komunistickou propagandu už dělat nemůžeme, takže je tu 

volná kapacita na několik jilmů, jestli máš nějaký námět, sem s ním. 

Samozřejmě jsem mu řekl, že námět mám. Za dva dny jsem měl sdělit, 

oč jde. Probral jsem tedy nějaké náměty, které jsem měl připravené 

s Krumbachovou, ta chtěla dělat jednu Havlovu látku, já ale řekl, ne, 

nebudu se už nikdy plést do politiky. Vzpomněl jsem si ale, že mám 

dávno schválené Utrpení knížete Sternenhocha, to bylo ještě v 

dramaturgické skupině Šmída-Fikar, ještě jsem měl schované posudky 

od Hrubína, že by to bylo nejkrásnější spojení Klíma a Němec a kdesi 

cosi. Scénář jsem neměl, ten se ztratil a nenašel. Takže jsem rychle 

nadiktoval, co jsem si pamatoval, a udělal jakousi novou verzi. S tou 

jsem přišel do skupiny Jiřího Blažka. V únoru byl hotový scénář a 

první natáčecí den jsme měli 1. 5. 1990. Vůbec jsem nepočítal s tím, že 

bych hned mohl začít točit, ale když ředitel studia řekne, že má volné 

kapacity... Řekl bych, že jsem si za daných podmínek a okolností 

vybral látku nejlépe, jak jsem mohl." 
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Němcův snímek natočený "volně na motivy románu" Ladislava 

Klímy Utrpení knížete Sternenhocha a nazvaný V žáru královské lásky 

měl premiéru v květnu roku 1991 a vyvolal vášnivé reakce. Dva 

názory otištěné v Literárních novinách - recenzi Jana Folia a 

poznámku Andreje Halady- uvádí krátká kurzíva Jiřího Cieslara: "V 

povadlé atmosféře českého filmu poslední doby se film Jana Němce 

V žáru královské lásky stal atraktivní událostí. Vzbudil odpor i 

nadšení: tak například vyprodané kino Blaník plesalo obdivným 

smíchem, na druhé straně studenti FAMU při besedě vysílali na 

autora jednu výtku za druhou. Filmová kritika chválila i haněla. "45 Ve 

Scéně vyšly bezprostředně po sobě dvě recenze - první od literárního 

kritika Oty Linharta byla doslova zhnusená: "Nový film Jana Němce 

(..) mě zděsil. Kolik ne pochopení Ladislava Klímy ( .. ) smrskl se na 

exhibici nechutností, perverzit, krve a hoven ( . .) "46
; druhá podepsaná 

Jaroslavem Vančou, byla mnohem shovívavější: "Zárodek kvality je 

podle mne obsažen vždy už v samotném odlišujícím prvku, v jinakosti, 

neobvyklosti. "47 Názorové spektrum se pohybovalo od naprostého 

zatracení až po upřímnou snahu Němcův film pochopit a ocenit na 

něm alespoň dílčí prvky a jednotlivosti. 

První a také nejčastější výtka se týkala odklonu od filozofického 

obsahu Klímovy předlohy. Němcovi bylo vytýkáno, že Klímův text 

"zmrzačil", zploštil, vybral si z něj pouze povrchně efektní motivy, 

což ve výsledku směřovalo k druhé zásadní výhradě, totiž 

k samoúčelnému nadužívání brutality, krve a oplzlostí. Konfrontace 

předlohy s filmovou adaptací je většinou ošidná, při přepisu látky pro 

film prakticky vždy dochází k jejímu okleštění a zploštění, podstatné 

ovšem je, podaří-li se tvůrci zachovat ducha předlohy, klíčová témata 

a myšlenky, byť v redukované či transformované podobě. 

Pokud se oprostíme od příběhového rámce Utrpení knížete 

Sternenhocha (ačkoli zrovna ten, jakkoli změněn, zůstal zachován) i 

od deníkové formy podstatné části knihy, můžeme se soustředit na 

45 je. Literární noviny 2, 1991, č. 36, s. 9. 
46 Ota Linhart: Zmrzačený Klíma na jilmovém plátně. Scéna, 1991, č. 9, s. 5. 
47 Jaroslav Vanča: Perverzní česká groteska. Scéna, 1991, č. 10, s. 5. 
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základní teze Klímova textu: proklamace absolutní svobody, setření 

rozdílu mezi pravdou a fikcí, bděním a snem, životem a smrtí, 

všeobjímající absurdita a spatřování jediné jistoty ve vědomé vůli. 

Neboli, jak shrnuje Ladislav Klíma: "Svět je absolutní hříčkou Mé 

Absolutní Vůle, svět je to, co v každý okamžik já z něho míti chci. "48 

Sám Jan Němec by svůj základní životní postoj nedokázal formulovat 

lépe - za všech okolností nezávislý, ničemu a nikomu se 

nepodřizující, ovšem bez cejchu mučedníka, naopak požitkář, který se 

snažil z každé nepříznivé situace pro sebe vytěžit něco pozitivního a 

přínosného; svět byl (a je) pro něj hříčkou Jeho Absolutní Vůle. 

Filozofické východisko knihy bylo tudíž režisérovi vlastní, základní 

předpoklad pro správné uchopení látky byl splněn, přesto byl výsledek 

neuspokojivý, a to nejen pro tehdejší kritiky, ale s odstupem času i pro 

režiséra. Němec, který prohlašuje, že jeho filmy z devadesátých let 

jsou "stylizované příšerky", totiž zůstal jen na povrchu věcí. Klíma 

formuluje svá východiska, z nichž vyvozuje další a další 

problematické vrstvy lidské existence, režisér je ovšem akcentuje jako 

myšlenkové vrcholy díla. Přístup Jana Němce k látce budí dojem, jako 

by se jí vlastně příliš nezabýval, spolehl se na to, že jde o téma jemu 

blízké, které už navíc jednou před lety zpracoval, a není tedy nezbytné 

se do něj hlouběji nořit. 

"Koncept, který jsem měl ještě před invazí v roce 1968, byl 

velmi klímovský: hnusárny, underground, něco totálně děsivého, 

věrného předloze. Když jsem se vrátil do Prahy a viděl, jak všichni 

jásají, tak jsem si řekl: dobře, nebudu točit o tom, jací jsme byli, ale 

ani o tom, jaké to bude skvělé. Řekl jsem si, že uberu, že vyměknu, 

nebude se tam tříštit hlava o zed; nebude to takový underground. 

Naopak se pokusím udělat film, jako když pejsek s kočičkou vařili 

dort, zkusím vybrat to nejlepší, co je, a udělat takový kompakt. " 

Režisérův přístup k filmu byl velmi pragmatický, mnohem 

pragmatičtější než ke zpracování látky. Tu jednoduše akceptoval a 

nakládal s ní sice s pochopením, ale v zásadě velmi přímočaře. Jeho 

48 Ladislav Klíma: Jsem absolutní vůle. Trigon, Praha 1991. 
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pozornost totiž nebyla upřena na to, že: "natočím film podle Klímovy 

knihy", ale "natočím jakýkoli film". A zde lze vystopovat zásadní 

příčiny nezdaru, které dle mého soudu netkví zdaleka tolik v rezignaci 

na hlavní myšlenky Klímovy předlohy, ale spíš v absenci adekvátního 

filmového vyjádření, které podlehlo megalomanství a stalo se 

nechtěnou paralelou k jedné z hlavních tezí filmu, totiž: co si počít 

s absolutní svobodou, není její bezbřehost zhoubná? Odpověď "ano" 

platí, jak pro aktéry příběhu, tak pro režiséra. 

Mnohé ilustruje způsob, jakým se rodilo obsazení filmu. Režisér 

si jednoduše položil otázku: "Kdo je tu nejlepší?" A podle toho si 

vybíral herce i štáb. Na hlavní roli se mu líbil Michael Kocáb, připadal 

mu přiměřeně dekadentní a dle jeho slov i degenerovaný, ten ale 

neměl čas. Nicméně se Němec díky Kocábovi seznámil s jeho 

spoluhráčem s Pražské výběru, Vilémem Čokem, který se ukázal být 

vůči projektu velmi vstřícný. Dále se seznámil s "šarmérem a 

krasavcem" Jiřím Bartoškou. Z exilu se vrátil Pavel Landovský, ten 

ve filmu nesměl chybět z principu. Jan Němec si nechal promítnout 

české filmy z poslední doby, nejvíce ho zaujali Ivana Chýlková a 

Bolek Polívka. Obrátil se i na Josefa Abrháma, herce s dlouhodobě 

dobrou pověstí. "Bylo to obsazení, přesně jak se ne má dělat, " tvrdí 

dnes sebekriticky Jan Němec. Svou rozmařilost podtrhl volbou 

skladatele Jana Hammera, otevřeně kalkuloval s jeho popularitou 

v USA, a tedy potenciální možností prodeje filmu do americké 

distribuce. 

Režisérovo usilování směřovalo k jedinému: natočit film, který 

bude šokovat, nejen tématem a zpracováním, ale i "koncentrací 

hvězd". V tomto ohledu bylo jeho snažení vlastně úspěšné. Ale 

pozornost, kterou na sebe přitáhl, byla kontraproduktivní: poukázala 

na režisérovu problematickou práci s herci, na jeho snadné podléhání 

efektním ornamentům, na neschopnost integrovat jednotlivé složky do 

konzistentního tvaru, aby neexistovaly jen odděleně, ale sloužily jedna 

druhé. 

Němec zvolil pro svou "černou komedii" stylizaci brutální 

grotesky, každý z herců si ji ale vyložil po svém, čímž vznikl zcela 
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nesourodý ansámbl. Chýlková předvedla bláznivější variaci svého 

výkonu z Času sluhů (přerod z puťky v dominu), Čok čerpal ze svého 

přirozeného exhibicionismu a kašparství, Landovský dal volný 

průchod své živočišnosti, Abrhám si vystřihl figurku lékaře jako 

z commedie de ll' arte, Bartoška našel svého ministra v nečitelné 

strnulosti a Polívka evidentně hledal něco hlubšího a 

komplikovanějšího, ale nenašel k tomu oporu v režijním vedení. 

Ve vztahu ústřední dvojice kněžny a knížete (Chýlková- Čok) 

lze sice vyčíst sdělení o zhoubnosti bezvýhradné lásky, o útěcích 

k absolutní svobodě a o neschopnosti tuto svobodu zúročit jinak než 

dekadentně, ale v celkovém kontextu jako by to bylo nepodstatné. Ke 

sdělení se nelze prodrat skrze balast, jímž je filmový obraz zahlcen. 

Nepochopitelně diletantsky působí zejména všechny scény 

s komparsem: ples v Lucerně nebo svatební "žranice" zosobňují 

pouhý nesdělný chaos, v němž nefunguje žádná stylizace a mohl 

"vypadnout" prakticky z jakéhokoli dobového filmu. Zrádná je tu 

právě ona "dobovost" - zatímco u hlavních i vedlejších rolí se daří 

udržet zdání umístění v blíže nespecifikovaném bezčasí, davové scény 

film nemilosrdně vrhají do doby přelomu osmdesátých a devadesátých 

let. Do značné míry za to může i hudba Jana Hammera, jejíž 

poplatnost dobovým trendům vynikne právě v těchto scénách. 

Bezradnost s vedením herců se citelně projevila i v Němcově dalším 

filmu Jméno kódu Rubín, v následné odmlce pak režisér svou tvorbu 

důkladně přehodnotil právě ve vztahu k hercům, takřka je ze svých 

filmů vyloučil, nebo s nimi pracoval netradičně v kontextu stylizace 

filmu, tak jako v Toyen. Právě v tomto filmu usoudil, že nepoužije 

hudbu, protože jejím prostřednictvím film nejvíce zestárne 

Pokud dobová kritika na Němcově tilmu něco ocenila, bylo to 

umístění knížecího sídla do žižkovského televizního vysílače. Tady se 

dokonce nešetřilo superlativy: " Umístit Sternenhochovo sídlo do 

televizní věže, to je snad nejbizarnější nápad v dějinách naši 

kinematografie(..). "49nebo "(..) výběr sídla knížete na žižkovském 

49 Zdena Škapová: Pokus o český postmodernismus. Film a doba 37, 1991, č. 3, s. 
173. 
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vysílacím monstru (se zdál) přímo geniální. "50 Volbu "žižkovského 

monstra" lze i po letech označit za nejkreativnější a jednoznačně 

pozitivní přínos filmu, nejen v jeho primárním využití, ale i ve 

způsobu, jakým futuristickou vertikálu konfrontuje s "tradičním" 

pražským panoramatem, jemuž dominuje skutečné sídlo hlavy státu, 

s oprýskanými dvorky vybydlených činžáků a především 

s historickými interiéry renesančních sálů či kamenných kobek, které 

jsou implantovány do žižkovské věže vedle hypermoderních zákoutí 

zaplněných bizarními artefakty. Právě výtvarná koncepce filmu 

obsahuje řadu sdělení (o všeobjímající absurditě, či o stírání rozdílu 

mezi bděním a snem), které se často nedaří tlumočit prostřednictvím 

herecké akce. 

Pro režiséra byla žižkovská věž interpretačním klíčem k látce a 

zároveň se pro něj stala jakýmsi "logem", které se v jeho filmech 

pravidelně objevuje: "Ta věž mě pronásleduje. Když jsem v prosinci 

1989 tuhle stavbu z náměstí Jiřího z Poděbrad uviděl, tak jsem říkal: 

Proboha, jsou tu marťani! Dost se mi líbila teorie, že to měla být 

největší rušička v Evropě nebo nejvyšší komunikační věž při útoku 

vojsk Varšavské smlouvy na NATO, kterou by americké bombardéry 

nezničily, protože by zabily sto tisíc lidí. Navíc to stojí na židovském 

hřbitově ... Ale fascinuje mě i vizuálně: je to moderna nebo rakovinný 

nádor? Asi bude v každém mém jilmu. Ale co s Toyen? Leda bych tam 

dal nějakou vizi." Němcova "věžová" koncepce se dobře sešla 

s výtvarným řešením Michaela Rittsteina, v němž se mísí prvky 

budoucnosti a minulosti a vzájemně komunikují (totéž bohužel nelze 

říci o všech kostýmech, zejména těch komparsistů, které lapidárně 

evokují dobu, v níž film vznikal). 

Dekadentnímu přístupu se vzpírala kamera Miroslava Macháně, 

příliš "televizně" krotká, aby mohla podtrhnout divoké běsnění na 

"scéně". Neobjevné záběry se sice pokoušejí o zachycení dynamiky 

vyprávění, ale celek působí nekreativně, popisně. Dobové kritiky 

vyčítaly Němcovu filmu leccos, ale žádná z nich se nezmínila o 

50 Ota Linhart: Zmrzačený Klíma na filmovém plátně. Scéna, 1991, č. 9, s. 5. 
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absenci atmosféry, která je pro morbidní grotesku určující. Tento 

nedostatek do značné míry pramení právě z neadekvátního zacházení 

s obrazem, který dostatečně nevytěžil potenciál jednotlivých scén. 

Kameraman jako by se násilím nutil do agresivnějšího snímání, které 

ve výsledku působí spíš toporně a křečovitě než dynamicky. Ve 

většině scén adekvátně nesloužila ani Hammerova hudba, selhává tedy 

další atmosférotvorný prvek a záběry - ač často zahlcené "předměty" 

-působí prázdně. 

"Myslel jsem si, že jsem dal dohromady ten nejlepší 

československý tým. Opravdu jsem byl přesvědčený, že dělám jilm na 

velkou cenu v Cannes. A měl jsem pocit, že jsem "king ", ze všech 

"kingů" největší. A ono se ukázalo, že takhle to nefunguje, " zhodnotil 

po letech své úsilí režisér. Z dnešního pohledu je zřejmé, že šlo o 

naprostý omyl, který Janu Němcovi jasně naznačil, kudy se v 

budoucnosti nemá ubírat. Film vznikal v euforické atmosféře čerstvě 

nabyté svobody na jedné straně a dožívajících starých barrandovských 

systémů na druhé. Ve zdánlivě ideálních podmínkách ovšem přišlo na 

svět chaotické, nesoudržné dílo, jehož výpovědní hodnota svědčí 

především o období, kdy vznikalo. Václav Marhoul, který byl v době 

premiéry barrandovským ředitelem, film V žáru královské lásky 

charakterizoval jako "balvan vržený ze schizofrenického kosmu do 

bahnité tůně". 

4. 2. Jméno kódu Rubín 

Mystickým příběhem Jméno kódu Rubín, jehož námět Jan 

Němec napsal už během pobytu v USA, se režisér vrátil po pěti letech 

k celovečernímu hranému projektu. Narazil tentokrát ještě tvrdším 

způsobem než v případě předchozího titulu V žáru královské lásky. 

Kritika ho tvrdě odmítla a Němec neváhal použít i výraz "poškodila". 

Kontroverzní tvůrce přesto našel několik přívrženců. Na jeho stranu se 

postavila například Tereza Brdečková, která ve svém článku pro 

Respekt označila střet kritiky s Němcovým filmem "za 

nedorozumění": "Polistopadový Jan Němec je stejně schopný své 
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filmy strukturovat jako v dobách Démantů noci. Jen se 'osvobodil' od 

pečlivé dramaturgie, která v šedesátých letech povinně přitesávala 

jeho neukázněný talent. "51 Milan Doinel a Petr Marek v obhajobném 

textu Nad Rubínem ... viní kritiky, že postavili mezi Němcův film a 

diváky "hráz": "(. . .) možná je Rubín, aniž by o to usiloval, natolik 

popřením všeho, co se u nás považuje za 'jilm', že nestačilo jen ho 

odmítnout, musel zmizet. "52 Dalším arbitrem snímku se stal novinář a 

básník Andrej Stankovič, který filmu v roce 1998 udělil Cenu 

samozvance Andreje Stankoviče, určenou neprávem opomíjeným 

dílům. 

Režisér svůj projekt explikoval jako mystifikaci a antipohádku, 

persifláž a zároveň film koncepční: "Všechno je to jenom hra s lidmi a 

manipulace. Bojím se, že to málokdo pozná, po prvním zhlédnutí. Je to 

jako celá hudba tohoto století. Kdo chce slyšet Schonberga, musí ho 

poslouchat dvakrát, třikrát. (. . .) Já jdu vždycky asynchronně s dobou 

a módou. Není to můj program, ale stává se mi to pořád. Udělám 

pravý opak toho, co lidé chtějí vidět. "53 

Navzdory této skepsi vstupoval Jan Němec do filmu s velkými 

plány, s odstupem času říká: "Chtěl jsem Spielbergovi vypálit rybník, 

to měl být další E. T." Z těchto slov je slyšet velká nadsázka a 

režisérovo charakteristické furiantství, ale také jistá naivita a 

v důsledku hořkost. Projekt vznikl s nevelkými prostředky 

v režisérově společnosti Jan Němec Film, za koprodukčního přispění 

České televize, konkrétně tvůrčí skupiny Čestmíra Kopeckého, a 

Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. 

V prvotním záměru filmu najdeme jisté ingredience, které 

skutečně mohou nasvědčovat tomu, že Jan Němec chtěl natočit "velký 

a efektní film". Zvolil si téma lákavé a především "dobře prodejné do 

zahraničí": výroba Kamene mudrců zaručujícího moc a nesmrtelnost. 

Příběh rozklenul mezi magickou Prahou - coby symbolem historické 

kolébky alchymie- a Washingtonem D. C., který tu reprezentuje sídlo 

51 Tereza Brdečková: Alchymista, nebo anarchista. Respekt, 16. 12. 1996, s. 18. 
52 MilanDoinel,PetrMarek:NadRubínem .... Filmadoba43, 1997,č.l-2,s.12. 
53 Jan N ě m e c: Život filmu, který ne ní vidět. Film a doba 43, 1997, č. 1-2, s. 9. 
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pozemské moci. V žánrovém rozpětí se dotkl sci-fi, magického 

poetismu, love story, hojně použil prvky historicko-politické 

mystifikace ... Přizval kameramana F. A. Brabce schopného natočit 

výtvarně efektní záběry a skladatele Jana Hammera. Při "optimální 

konstelaci" mohl vzniknout film, který by možná našel své publikum. 

Ostatně, že Němcova úvaha nebyla tak scestná, dokládá 

skutečnost, že o pár let později zaplaví celý svět knihy a posléze i 

filmy, v nichž bude hrát Kámen mudrců zásadní roli: Harry Potter a 

Kámen mudrců. Zhruba ve stejné době jako Němec natočí Luc Besson 

sci-fi Pátý element, v němž je- podobně jako ve Jménu kódu Rubín -

ukryta zásadní a poslední ingredience potřebná k vytvoření jakési 

"absolutní energie" v osobě mladé dívky, respektive v emocionálním 

svazku této dívky a muže. Další prostředky, jimiž Němec svůj film 

hojně vyztužil, totiž manipulace s dějinnými událostmi, vytváření 

nových, falešných či možná pravděpodobných souvislostí s využitím 

nezvratných historických faktů, jsou v současné době doslova hitem: 

na těchto postupech založil svou kariéru spisovatel Dan Brown, autor 

bestsellerů, jehož Šifra mistra Leonarda byla zfilmována Ronem 

Howardem. 

Pakliže měl Němec ambice natočit filmový hit 

"spielbergovského formátu", uvažoval vlastně celkem správně. 

Pomineme-li fakt, že něco podobného se v našich poměrech nikomu 

nikdy nepodařilo (a vzhledem k podmínkám středoevropské 

kinematografie ani nepodaří), pokud bylo v samém záměru něco 

zneklidňujícího, tak to byl sám autor a jeho přístup ke kinematografii. 

Němec zásadně nevychází vstříc divákovi, naopak na něj klade velmi 

vysoké nároky, své filmy záměrně tříští a rozbíjí na fragmenty, které 

pak mozaikovitě skládá zpět, ale výsledný "obraz" není snadno 

přístupný. Tento režisér ostatně nikdy nebyl příznivcem tradičního 

nebo alespoň konzervativnějšího způsobu narace. 

Nechejme stranou autorovo velikášské tvrzení uvozující Jméno 

kódu Rubín a podívejme se na tento snímek ve skromnějším kontextu 

české kinematografie. I tady kvalita filmu musí nutně narazit, i když 

ne s takovou razancí, s jakou se se snímkem vypořádala kritika. 
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Autor vybavil svůj film velmi labilním, až těkavým příběhem 

s množstvím zámlk a bílých míst. Příběh sice v kinematografii 

vystupuje jako "nepovinná disciplína" a Němec se bez něj ve většině 

svých děl uměl velmi dobře obejít, tentokrát se ale rozhodl jinak a děj 

vystavěl na příběhové kostře, k níž ovšem přistupoval nedůsledně a na 

mnoha místech ji ignoroval. 

Pokusme se jej rekonstruovat: z Bílého domu, respektive od 

tajné organizace Smithsonian Institution ~ tu ve filmu reprezentuje 

"muž s hůlkou" neustále se pohybující v blízkosti Bílého domu ~ 

vyjde pokyn k získání poslední ingredience nezbytné k vytvoření 

Kamene mudrců. Tou má být "spojení" dvou bytostí, jako ideální pár 

jsou vybráni: letový dispečer Michal a dívka Ruby, především proto, 

že žijí v "odvěkém sídle magie", v Praze. Když dojde k setkání obou 

mladých lidí, ani jeden z nich netuší, že se stali součástí tajného plánu. 

Přestože dá Michal ihned najevo, že alchymii nebere vážně, disponuje 

v tomto oboru překvapivými znalostmi. Dvojice se vypraví na cestu 

po magických místech, hlavní zastávkou je zámek Kuks, jehož 

stavitel, hrabě Špork, patřil k vyznavačům alchymie. V patách je jim 

podivná čtveřice tzv. žvejkounů, agresivních mužů s destruktivními 

sklony, evidentních reprezentantů temných sil. Není ovšem jasné, jde

li o postavy ryze symbolické, nebo mají-li vazbu na nějakou konkrétní 

instituci. Mezitím Praha zažívá oslavy padesátého výročí osvobození: 

ve skutečnosti se za války stala středem zájmu nacistických vojsk 

proto, že v ní učenci Edward Keily a John Dee za vlády Rudolfa II. 

ukryli tajné spisy s návodem na výrobu Kamene mudrců. Právě proto 

byly bombardovány Emauzy, z nichž americká vojska na příkaz 

prezidenta Eisenhowera a generála Pattona, a s vědomím prezidenta 

Beneše, listiny zachránila. Američtí vojáci pak tento "poklad" ukryli 

v lesích nedaleko Štěchovic, aby ho později převezli do Washingtonu, 

odkud je právě teď "řízena" výroba Kamene mudrců. Dvojice 

experimentuje ve Šporkově lékárně, Ruby objeví lahvičku s tajemným 

obsahem. Po společně strávené noci v chatě u jezírka najdou v krbu 

valounek zlata. Vracejí se do Prahy a zlato výhodně prodají. Za 

utržené peníze si koupí auto a užívají si bohatství. Ruby vnese do 
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idylického vztahu svou nezodpovědností pochyby. Dvojice stále 

častěji naráží na žvejkouny, kteří ničí náhrobní kameny na hřbitovech. 

Sledují Michala a Ruby do emauzského kostela, kde je napadnou a 

zbijí. Výsledek přepadení není zcela patrný. Nicméně v důsledku 

rvačky Ruby uroní "slzu lásky", poslední ingredienci nezbytnou pro 

vznik Kamene mudrců, a sama se stane naplněním Velkého plánu. 

V tuto chvíli zřejmě dochází ke kýženému magickému okamžiku. 

Michal se vytratí z děje, Ruby zjišťuje, že její rodiče (v úvodu je 

řečeno, že odjeli na dalekou cestu - skutečně nebo obrazně?) zřejmě 

umírají, a volá je zpět. Jak to s nimi dopadne, nevíme. Ale zdá se, že 

Ruby starost o rodiče vyměnila za péči o Michala, který se vrací do 

děje, zbitý a na pokraji smrti. Ruby ho veze sanitkou do nemocnice, 

ale "tradiční cestou" mu evidentně není možné pomoci. Dívka vleče 

(zřejmě mrtvého) Michala do kostela, kde ho prostřednictvím své 

nově nabyté síly vrátí k životu, zároveň o tuto sílu přichází a Kámen 

mudrců je tak definitivně ztracen (patrně). Příběh se vrací na začátek: 

Michal a Ruby se opět poprvé setkávají, tentokrát ale nedojde k 

"osudovému spojení pohledu muže a ženy". Právě ten je označen za 

prvopočátek "nového života". Další skok: Michal a Ruby jsou 

v kostele, spolu a šťastní. Posádka raketoplánu oznamuje 

nevysvětlitelný úkaz, hlásí se kódem Rubín. 

Na řadě míst v ději narážíme na lapsy (tady nemám na mysli 

ony mystifikační konstrukce, ale nahodilé motivace postav a 

nelogickou kauzalitu děje). Doinel s Markem to v interpretaci filmu 

vysvětlují prostřednictvím "dětského pohledu", kterým tento snímek 

vnímá a zaznamenává události: "Ve filmu to znamená cestovat od 

jednoho motivu (záběru, zvuku, repliky .. .) k druhému, nikoli podle 

navyklého klíče, ale podle okamžité chuti (chuť není nikdy 

b d o d ~~ u54 ez uvo na1 . 

Synapse příběhu naznačuje mnohovrstevnost a spletitost filmu, 

která se v realizaci promítá ve dvou základních rovinách. Tu první 

můžeme nazvat rovinou herecké akce, ve druhé se pracuje 

54 Viz 52 
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s archivními záběry, aktuální skutečností a mnoha výtvarnými prvky 

(alchymistické spisy, obrázky, artefakty, koláže ... ). Právě tato- druhá 

-rovina zřetelně naznačuje, kudy se bude dál tvůrčí cesta Jana Němce 

ubírat. Narazíme tu na postupy, střihové skladby i tematické motivy, 

které se pak v různých obměnách objeví v režisérových následujících 

titulech Noční hovory s matkou a Krajina mého srdce. Typický je 

například motiv Bílého domu, respektive přímé zobrazení prezidenta 

USA jako reprezentanta "absolutní" pozemské moci (viz analogii 

později ve filmu Krajina mého srdce). Střihové zpracování archivních 

materiálů směřuje k záměrné mystifikaci, v níž si režisér s gustem 

libuje (viz tamtéž), například: shromáždění významných osobností 

(včetně režiséra Jana Němce) ve Vladislavském sále u příležitosti 

předání státních vyznamenání je prezentováno jako příprava na 

korunovaci Ruby. V obou následujících filmech také objevíme 

množství záběrů, v jejichž kompozici dominuje velký detail předmětu 

(fotografie nebo lžička v Nočních hovorech s matkou, srdce či maska 

v Krajině mého srdce), přes který je snímán celek - tady je to 

rubínový kámen. Už ve Jménu kódu Rubín se objevuje fotografie 

režisérovy matky, respektive jeho rodičů, která se pak stane tematicky 

nosným prvkem Nočních hovorů s matkou. Také makrodetaily 

struktur, montáže fragmentů města a krajin s důrazem na estetickou i 

faktickou hodnotu snímaného se stanou těžištěm v následujících 

filmech, ty už ale nebudou zatíženy neadekvátně složitou syžetovou 

strukturou. 

Výtvarně imaginativní tříšť záběrů se spOJUJe v zajímavý 

básnicko-magický filmový tok, který nese i jistou výpovědní hodnotu. 

Pokud ho něco ruší a bourá, je to herecká akce, která jako by 

nezapadla do hmoty filmu a vydělovala se z ní. Ústřední dvojici 

režisér obsadil podle vzorce, který v šedesátých letech (a v jistých 

případech i později) úspěšně fungoval: spojil herce Jana Potměšila a 

neherečku Lucii Rejchrtovou - pravděpodobně v dobré víře, že 

neherečka probudí v herci spontánnost a on jí bude díky svým 

zkušenostem dostatečným korektivem. Tento předpoklad se ale 

nepodařilo naplnit. 
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K obsazení paraplegika Jana Potměšila vedly režiséra i jiné 

důvody než umělecké. 55 Potměšil je ve filmu snímán tak, aby jeho 

handicap nebylo možné odhalit.56 Nicméně nesmírná fyzická námaha 

hercův výkon citelně poznamenala, je zjevné, že většinu energie 

spotřeboval na to, aby natáčení zvládnu!, a na uchopení role už mu jí 

mnoho nezbylo. Přesto to není on, kdo je nejslabším článkem řetězce. 

Jako nešťastný omyl se jeví obsazení Lucie Rejchrtové. Režisér 

zřejmě hledal energický, hravý, spontánní, emocionální element, 

nevypočitatelnou dívku s dlouhými vlajícími vlasy, která nedisponuje 

prvoplánovou krásou, ale má v sobě cosi znepokojivého. Tento 

požadavek by interpretka teoreticky svou vizáží a typem snad 

splňovala a díky závěrečné scéně lze Němcovu volbu i pochopit: Ruby 

v klobouku a krátkých šatech poskakuje sem a tam po kostelních 

schodech, oknem na ni dopadají pruhy světla- ještě dětsky nevinná, 

ale už žena, nositelka života, naděje pro Michala, naděje pro 

lidstvo ... ? Snad. Tento záběr s nezřetelným, přerývaným podkresem 

hlasu z raketoplánu ("Code name... code name . . . Ruby ... ") 

prozařuje emocionální náboj, který film po většinu doby postrádal. Je 

v něm možná určité symbolické zobecnění, snad katarze. Pro mě 

osobně je to znamení, že celý snímek nelze unáhleně zatratit, že má 

určitou vnitřní energii, která se neprodrala na povrch v náležité 

intenzitě. 

Režisér nechává představitelku Ruby amatérsky deklamovat 

repliky, nepodařilo se zkrotit ani její teatrální gesta, ani exaltovaný 

projev, který nekoresponduje se senzitivní nehereckou "existencí na 

plátně", již dokázal bravurně využít ve svém mistrovském 

díle Démanty noci. Síla projevu tehdejších protagonistů spočívala 

mimo jiné v absenci replik. Hovořili velmi málo, a když, tak ve 

stručných, takřka holých větách, jejichž hodnota nebyla informativní, 

55 Herec je po tragické nehodě z listopadu 1989 upoután na invalidní vozík, i po 
ochrnutí hrál sice v divadle, ale ve filmu už se neobjevoval. Němec mu chtěl dát 
šanci, jako člověku, který to "tehdy za všechny odskákal a všichni se na něj pak 
vykašlali". 

56 Režisér později připustil, že si tím nesmírně zkomplikoval natáčení (o herce musel 
pečovat bodyguard, točilo se za pomoci různých kladek a speciálně zhotoveného 
křesla ... ), nikdy však svého rozhodnutí ne litoval. 
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ale pouze emotivní (vyjadřovali pocit hladu, strachu, zimy), takřka na 

úrovni citoslovcí. Michal a Ruby hovoří neustále, doslova chrlí 

repliky bez faktického významu, spíš jako náhražku skutečné 

komunikace. Vyjmenovávají fakta o alchymistech a alchymii, často 

jde o improvizovaný asociativní nebo poeticky-básnivý tok slov. 

Záměr je nešťastný i proto, že se dialog protagonistů často dostává do 

střetu s komentářem, který podkresluje takřka celý film. Je v něm 

vysvětleno vše, co z pouhého obrazu není patrné, tedy celý rámec 

příběhu o inscenovaném setkání dvojice, záměru vytvořit Kámen 

mudrců atd. Prostřednictvím komentáře také vznikají ony dějinné 

mystifikace, které by pouhá střihová skladba neměla šanci vytvořit. 

Poeticky koncipovaný text s množstvím nápaditě využité faktografie 

čte neškolený hlas Jima Čerta. Není to tak velký přehmat jako 

v případě Rejchrtové, ale nelze se ubránit myšlence, co by s filmem 

udělal hlas, který by text dokázal náležitě zhodnotit (tady se vtírá 

vzpomínka na přednes Miroslava Macháčka z filmu Věry Chytilové 

Praha- neklidné srdce Evropy). 

Narážíme tu tedy na několik dramaturgických nezdarů: vztah 

Michala a Ruby jako by vůbec nevznikl, vzájemná interakce obou 

protagonistů nefunguje, vyprávění zachycené v obraze se neobejde 

bez podpory komentáře, ten Je ovšem znehodnocen 

naddimenzovaným množstvím dialogů v herecké akci. Obraz a 

zvuková stopa se tu nedostávají do plodného kontrapunktu, ale 

vzájemně se ubíjejí. V tomto zahlcení slovy se ztrácejí i dobré nápady. 

Postava Michala, který je ve verbálním projevu nesrovnatelně 

přirozenější než jeho partnerka, je charakterizována mimo jiné textem 

posledního dopisu básníka Arthura Rimbauda. Je v něm jistá 

naléhavost a tušení blízké smrti, jíž Michal nakonec unikne. Posloužil 

by výtečně jako svého druhu surreálný zvukový prvek, kdyby nebyl 

pohřben balastem ostatních replik a ledabyle exponován. V úvodu 

filmu sice z úst "vypravěče" zazní, že Michal ,. rád cituje Rimbaudův 

poslední dopis", jenže než na ony citace dojde, informace se z mysli 

diváka vytratí a (jak je patrné i z recenzí) kdo znění Rimaudova textu 

nezná, těžko si ho zařadí. Je to možná detail, ale symptomaticky 
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vyjadřuje zmarněný potenciál filmu. Sdělení i v jeho symbolice by 

bylo názornější, kdyby byla upozaděna- alespoň ve zvukové stopě -

celá rovina herecké akce, případně, kdyby odpadla docela. Tohoto 

poučení se také Jan Němec v následujících filmech držel. Po dvou 

velkoryse pojatých, ale odmítavě přijatých projektech se zařekl, že 

"velký film" už točit nechce, a začal experimentovat s digitální 

kamerou. 

4. 3. N oční hovory s matkou 

Premiéra Nočních hovorů s matkou se uskutečnila na sklonku 

listopadu roku 2000 prostřednictvím internetu. 57 Jana Němce k tomu 

vedly minimálně dva důvody: jednak neměl dostatek peněz na přepis 

digitálního záznamu na pětatřicetimilimetrovou filmové kopii, která 

by se dala promítat v kinech580
; jednak "demokratický" způsob 

distribuce na internetu přesně zapadá do Němcovy technologicky 

experimentální koncepce, v níž si vytyčil každým filmem postoupit o 

krok dál, nebo alespoň jinam. Noční hovory s matkou tedy vstoupily 

do dějin jako první celovečerní tuzemský film, jehož premiérovým 

médiem byl internet. 

Následně měla veřejnost možnost vidět Němcův film na 

přelomu ledna a února 2001 v rámci přehlídky Febiofest. Vlna zájmu 

o Noční hovory s matkou se zvedla v srpnu téhož roku, kdy se režisér 

vrátil z filmového festivalu v Locarnu se Zlatým leopardem, Velkou 

cenou, která je udílena snímkům, v nichž bylo umělecky přínosným a 

originálním způsobem využito nových technologických postupů. 

V říjnu 2002 zařadila Noční hovory s matkou do vysílání Česká 

televize. V lednu 2003 pak Němcův film zahájil putovní přehlídku 

Projekt 100, kterou už absolvoval v "regulérním" formátu, tedy na 

pětatřicetimilimetrové distribuční kopii. 

57 Oficiálně je u Nočních hovorů s matkou uváděno vročení 2001. 
58 Dnes tento problém spolehlivě řeší digitální projektory, jimiž už je vybavena 
většina multiplexů i řada artových kin. Touto cestou se dostávají do distribuce 
především dokumenty a experimentální filmy natočené na digitální záznam. 
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Tato nepřímá a kostrbatá cesta filmu za divákem je pro 

Němcovu tvorbu symptomatická, jednak více méně stvrzuje jeho 

furiantské prohlášení, že divák je pro něj nepodstatný, a zároveň 

dokládá rozpačitost distribuce nad nezařaditelným filmem. 

Němec tvrdošíjně trvá na tom, že Noční hovory s matkou jsou 

hraným filmem59
, respektive popírá, že by v jeho práci existovala byť 

pomyslná hranice mezi hraným a dokumentárním filmem. Své 

snímky, které mají převážně esejistický charakter, označuje jako 

"filmy-básně". Vyžadují od diváka vstřícnost a jistou intelektuální i 

intuitivní výbavu, která byla vlastní publiku šedesátých let - ale i 

tehdy na ně kladl vysoké nároky a přicházel s totální destrukcí narace 

nebo mnohovrstevnou symbolikou. 

Noční hovory s matkou lze charakterizovat jako "totální filmový 

autoportrét". Jan Němec tu figuruje jako scenárista, režisér, 

kameraman, autor hudby i protagonista. Průřez historií jeho života -

vedený v několika rovinách - je pak dominantním tématem filmu. 

"Pamatuji první republiku, nacismus, poválečné období, nástup 

komunismu, Pražské jaro a ruskou okupaci až po přechod do dnešních 

dnů. A vždycky jsem byl do těch událostí nějak zapletený. Chválený, 

zakázaný, vyhnaný, kritizovaný. Nikdy jsem nebyl pasivní svědek, ani 

jásal, který by se přidával k různým režimům, takže můj vlastní, 

individuální osud je tak trochu průvodcem padesátiletým obdobím, 

v němž jsem se vyskytoval," vysvětluje Jan Němec.60 

Film je uměním probíhajícím v čase, proto i filmový autoportrét 

reflektuje člověka v dimenzi času, což je případ Nočních hovorů s 

matkou. Svůj autoportrét se režisér rozhodl poskládat z materiálů, 

které vznikaly v průběhu mnoha let na nejrůznější záznamový 

materiál: "Celý život jsem fotografoval a natáčel. Nejprve na úzké 

filmy, potom na video. Mám spoustu osobních materiálů, které nikdy 

59 S filmem je také jako s hraným snímkem nakládáno i v tom ohledu, že byl zařazen 
do výročních cen Český lev určených výhradně hrané tvorbě. 

60 Zuzana Ptáčková: Film jako autoportrét. Týdeník Televize 22. 10. 2002, s. 26. 
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nebyly zveřejněny. Když jsem si začal dělat pořádek ve svém 

audiovizuálním archivu, přemýšlel jsem, kam bych je měl začlenit. "61 

Budeme-li Noční hovory s matkou vnímat jako filmovou koláž 

útržků nejrůznějších materiálů, pro něž autor dodatečně našel "tmel", 

bude se film jevit poněkud jinak, než jak na první pohled působí: totiž 

jako zpověď syna mrtvé matce odehrávající se v geografickém 

vymezení Vinohradské třídy, respektive trasy tramvaje číslo ll. 

Motiv zpovědi matce, který dal celému projektu rámec 

opodstatnění, se zrodil dodatečně. Přišla s ním Němcova výkonná 

producentka, střihačka a manželka Iva Ruszeláková, jíž také režisér 

přiřkl autorství námětu filmu. Němcovi se zalíbila i myšlenka 

prezentovat film jako svého druhu pandán ke Kafkovu Dopisu otci: 

"Napůl vážně napůl žertem se srovnávám s laťkou nejvyšší, s Franzem 

Kajkou, kterého jako pražský rodák a nezařaditelný podivín považuji 

za svého duchovního bratra. Jeho klíčové dílo je Dopis otci, který 

nikdy neodeslal a našel se v pozůstalosti. Měl jsem velice blízko 

k matce, která však jako velmi úspěšná a vytížená oční lékařka ne měla 

na rodinu mnoho času a moc toho o našem životě nevěděla. Kdyby 

dnes ještě byla na světě, chtěl bych jí říct: Mami, ty vlastně moc nevíš 

o tom, čím jsem procházel, kde jsem byl, jak jsem žil ... To bylo 

motivací mého filmu. "62 O pár let později sám sebe usvědčil z 

mystifikace a připustil, že toto tvrzení, které se objevilo v řadě 

periodik, bylo pouhým "marketingovým kalkulem" - ačkoli 

v Němcově případě jde spíš o svého druhu poťouchlost, potřebu 

provokovat a nespokojit se s jednoznačným konstatováním. 

Podstatné ovšem je to, co vidí divák, jehož povinností není 

zabývat se genezí filmu. Divák vidí "synovu zpověď matce". Už tento 

fakt napovídá, že Němcův "kalkul" funguje, respektive, že původní 

materie přijala implantovaný rámec za svůj a srostla s ním takřka 

bezvadně, nebo alespoň do té míry, abychom mohli Noční hovory 

s matkou označit za kompaktní film, jehož prostřednictvím našel po 

letech tápání pevnou půdu pod nohama. 

61 Viz 6o 

62 Viz 60 
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V celkovém vyznění filmu je dominantní zvolená forma. Němec 

použil malou digitální kameru, která mu umožnila naprostou 

soběstačnost a tvůrčí svobodu. Pluje městem- osvobozen od štábu

pouze s kamerou v ruce a pozoruje, těká, ulpívá na detailech ... Všímá 

si struktur, kompozic budov, klik u dveří, nápisu na zdi, lesklých 

kolejí, dlažebních kostek ... 

Dominantním výtvarným prvkem filmu je kruh. Obraz je často 

deformován do kruhové kompozice rybím okem, jehož vypouklá 

modulace asociuje voyeurství: podobný pohled se nám nabízí 

například skrze kukátko ve dveřích, můžeme mít tedy pocit, že 

nahlížíme - částečně ilegálně - do něčího života. V kruhovém pohybu 

se často ocitá sama kamera, s níž autor "bloudí" ulicemi. Symbolicky 

v kruhu také kráčíme životem od zrození ke smrti - kruh se tedy 

promítá i do vnitřní symboliky filmu. 

Tento ucelený a "dokonalý" tvar se ale režisér snaží rozbít, jako 

by se z něj chtěl vymanit: obraz půlí, zrcadlově zdvojuje a dál 

deformuje. Z magického kruhu se také fakticky vyprostil, což 

dokazuje dokonale rozbitými a rozházenými střepy dokumentujícími 

jeho život. Ty byly také výchozím a prvotním impulsem ke vzniku 

filmu: Staré rodinné fotografie, jimž dominuje portrét matky 

v secesním rámečku. Záběry natočené během ruské mvaze v srpnu 

1968, které byly jednou z příčin režisérovy perzekuce a následné 

nucené emigrace. Filmy natočené s Němcovými manželkami Ester 

Krumbachovou a Martou Kubišovou. Svatební fotografie, záběry se 

svým vzdáleným bratrancem a přítelem Václavem Havlem z doby, 

kdy byl persona non grata. Záběry z několika divokých večírků, které 

se konaly na různých místech světa a v různé době. Momentky 

pořízené při setkáních s celebritami: Miles Davis, Saul Zaentz, Woody 

Herman, Eric Clapton. Sekvence natočené na kalifornských plážích, 

jimž vévodí detaily zadečků dívek v plavkách (v roce 2003 bude se 

stejným zalíbením v Praze snímat pouliční momentky dívek s nahými 

bříšky pro film Krajina mého srdce). Pohled do cestovního pasu -

"symbolu svobody" - s datem návratu z emigrace. Vlastně je to 

překvapivě málo komponentů, z nichž Jan Němec poskládal svůj 
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"autoportrét", nicméně z nich lze celkem věrně zrekonstruovat jeho -

převážně "zahraniční"- pouť. Druhou (vnitřní) část portrétu dokreslil 

Jan Němec v dotáčkách. 

Zmíněné audiovizuální útržky JSOU vkomponovány do 

"zpovědního" rámce, v němž autor vede dialog se svou zesnulou 

matkou. Ta je ve filmu zpřítomněna hlasem Zuzany Stivínové (tvář 

herečky se objeví jen v jednom krátkém záběru v úvodu filmu). 

Vzpomíná, odpouští (nepřítomnost syna u úmrtního lože), vyčítá 

(manželky), vysvětluje (svou zaneprázdněnost) ... Jan Němec je své 

matce partnerem hned ve dvojí podobě: jednak osobně a pak 

prostřednictvím svého alter ega v podání herce Karla Rodena. Ten 

vede jakýsi sebeobhajobný a zároveň částečně obžalobný monolog 

přerývaný ruchem ulice ("Asi u nás doma nebylo dost lásky. "). Tady 

je zajímavá sugesce podání. Rodenův přístup k látce se bezpochyby 

nezakládal na podrobném studiu materiálu, ale spíše na intuitivním 

přístupu, přesto jeho interpretace velmi osobních replik působí takřka 

autenticky. 

Autor vstupuje do filmu v mnohačetné podobě: prostřednictvím 

dlouhých stínů, jež vrhá muž s kamerou v ruce, jako "pražský chodec" 

-průvodce po jemu důvěrně známých místech, jako aktér některých 

dříve natočených šotů, coby interpret svých skladeb na klavír či 

preludista na klávesy, muž pořizující fotokopii matčiny podobenky, 

nebo jako ten, který drží v záběru kamery stříbrnou lžičku 

(připomínku dětství) či matčinu fotografii ... 

Právě v potřebě natočit film skrze sebe sama se zrcadlí skutečný 

záměr snímku, který neměl být "hlavně o matce", respektive o vztahu 

k ní, ale "hlavně o autorovi". Paradoxně se to neodhalí 

prostřednictvím archivního materiálu, s nímž Němec dokázal nakládat 

úsporně, ale vinou autorova neodbytného exhibicionismu. 

Němcovu přítomnost ve filmu ale můžeme číst i jinak. Film totiž 

nemá v pravém slova smyslu protagonisty - jednotliví aktéři jsou 

zastoupeni buď jen prostřednictvím hlasu (Stivínová), nebo záběrů 

natočených pro jinou příležitost, takže vlastně v pravém slova smyslu 

"v tomto filmu nehrají". Typické je to například v použití záběrů Ester 
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Krumbachové a Marty Kubišové. V případě Krumbachové si Němec 

dovolil hned dvojí mystifikaci- použil její "monolog o alkoholismu", 

který zaznamenal v devadesátých letech pro medailon Gen. Kdo neví, 

že Krumbachová zemřela v roce 1996, může ho klidně považovat za 

materiál natočený pro Noční hovory s matkou. V tomto ohledu si 

Němec obecně nedělá násilí a hranici mezi "archivem" a dotáčkami 

pokud možno stírá, případně nezdůrazňuje, nebo využívá k vytváření 

nových významů. V tomto případě záměrně zachází se záznamem tak, 

aby vzbudil dojem, že je proslov adresován jemu ("Ty se vůbec nemáš 

rád... Chlast je pro tebe mučírna. Já vím, jak se leze 

z alkoholismu ... ") Ve skutečnosti ovšem tehdy Krumbachová 

promlouvala k jiné osobě. Jestliže Krumbachovou nechal Němec 

hlavně mluvit, Kubišovou představuje prostřednictvím pohrávání si 

s jejím portrétem. 

Výjimkou mezi "protagonisty" je Karel Roden, ale ani jeho 

nelze označit za představitele "filmové role". Jinak řečeno: s lidmi je 

v Nočních hovorech s matkou nakládáno stejně jako s rekvizitami, 

budovami, fragmenty ulic. Jejich úkolem je významově dotvářet 

záběr, být nositeli informace - faktické i estetické. Z tohoto úhlu 

pohledu pak můžeme přítomnost Jana Němce ve filmu vnímat ,jen" 

jako pouhé dotváření struktury a výtvarné komplexnosti záběru 

(lidský stín na domech a chodnících, postava v kabátu vstupující do 

záběrů). V jiných scénách jde ovšem o vědomý otisk ega (závěrečná 

sekvence na střeše domu) a prezentaci dalšího rozměru osobnosti 

Uako interpret vlastních skladeb). Režisér často nakládá se záběry své 

osoby, ale i jiných lidí velmi svobodomyslně a nepřikládá jim mnohdy 

větší či zásadnější význam než místům, kde jsou snímány. 

Právě místa hrají v rámci zvoleném pro Noční hovory s matkou 

podstatnou roli. Topografie filmu je zřetelně narýsovaná "od ocasu 

koně svatého Václava po strašnické krematorium". Mezi těmito body 

vede linie Vinohradské třídy, na níž leží další záchytné body: domov, 

škola, matčina ordinace, tam také Jan Němec točil v osmašedesátém 

okupaci, ve strašnickém krematoriu se naposledy "sešel" s matkou, na 

Olšanských hřbitovech je pochována ... "Cestu filmu" symbolizuje 
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trasa tramvaje číslo ll. Přesto se jí režisér nedrží dogmaticky a často 

odbočuje - nejen prostřednictvím archivních záběrů. 

Rovina "hovorů s matkou" vystupuje z filmu s intenzivní 

naléhavostí a překvapivou upřímností - víme-li, že nebyla impulsem 

ke vzniku filmu. Paradoxně přesně kopíruje autorův vztah k matce 

prezentovaný ve filmu: měl k ní silné pouto, ale snad jako by na něj 

zapomněl, nebo si ho nechtěl přiznat, teprve když je směrem k matce 

popostrčen, dokáže se plně otevřít a dát průchod emocím. Jako by sám 

sebe usvědčoval: ano, takhle jsem to měl vymyslet sám a hned na 

začátku, vždyť to tak přece cítím. Autorova komunikace s matkou je 

složená z banalit i zásadních vyznání, zcela bez patosu, bez glorifikace 

emocí, dotýká se skutečně odžitých okamžiků (vzpomínky na 

konkrétní chvíle, vyřčené repliky či oblíbené písně) i nikdy 

nevyslovených pocitů a přání. Ambivalentní složitost citové vazby 

matka-syn velmi trefně vystihuje autor citací z Camusova Cizince: 

" Ten muž nebyl odsouzen proto, že zabil, ale proto, že nezaplakal na 

pohřbu své matky. " 

Všechny roviny filmu - formální experimentování, vyznání 

matce, mapování vlastního života i "vinohradský průvodce" - se 

spojují v osobitý celek, který navzdory programové roztříštěnosti 

působí kompaktně. Nese osobní i filmařskou výpověď a naznačuje 

smysluplnou cestu, v níž bude Jan Němec pokračovat. 

4. 4. Krajina mého srdce 

Necelé tři roky po dokončení Nočních hovorů s matkou se Jan 

Němec pustil do ještě intimnější zpovědi. Inspiroval ho k ní zásadní 

osobní prožitek: náročná operace srdce. Zkušenost ze spočinutí mezi 

životem a smrtí se režisér pokusil otisknout do filmové výpovědi 

stejně hraniční, jako byla samotná operace. 

"Někdo by to mohl nazvat laciným exhibicionismem, ale byl to 

stejný vnitřní popud, který vás přiměje psát poezii. Básně jsou vždycky 

intimní, osobní, je to stylizace, která vychází z vlastních zážitků. To 

nemůžete vykládat o někom cizím, to musíte prožít, a pak to nějak 
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odhalit. Není to tedy touha po senzaci, ale po předání osobního 

zážitku prostřednictvím určité stylizace, " argumentoval režisér krátce 

• 'v fil 63 po premwre 1 mu. 

Němec opět přistoupil k filmu ryze autorsky: je podepsán pod 

námětem, scénářem, režií i hudbou. Sám také pořídil značnou část 

obrazového záznamu, který je opět technologicky unikátní. V Nočních 

hovorech s matkou použil zcela nový typ digitální videokamery, 

Krajinu mého srdce natáčel klasicky, ovšem část filmu snímal 

fotoaparátem, do něhož založil pětatřicetimilimetrový filmový 

negativ. "Po drobné úpravě může fotoaparát zachytit jilmově 

pohybové scény. S tím, že jedno fotografické okénko odpovídá dvěma 

jilmovým, na jednom jilmu do foťáku tedy nemáte 36, ale 72 jilmových 

okének," popsal Jan Němec metodu, kterou vymyslel spolu se svým 

kolegou, kameramanem Jiřím Maxou. Podle Němce jsou náklady na 

natáčení při použití této metody stonásobně nižší, o to více práce má 

pak ale střihač. Také proto se Němec obrátil na zkušeného Aloise 

Fišárka. 

Své praktické zkušenosti s technickými experimenty zúročil 

režisér i pedagogicky. V roce 2004 přednášel na FAMU na katedře 

fotografie na téma: Použití fotoaparátu jako výrobního prostředku 

kinematografického procesu. Kořeny režisérovy posedlosti novými 

technologiemi sahají do období jeho exilu: "V USA jsem jako jeden 

z prvních točil na první videa svatby, umožnilo mi to získat finanční 

nezávislost. Tehdy jsem se musel naučit tzv. střih v kameře, což je pro 

mě užitečné dodnes." Nespokojuje se jen s vyhledáváním technických 

novinek, ale často jde i za rámec toho, k čemu je přístroj určen - tak 

jako v tomto případě. Návody prý nečte, dobrý stroj lze pochopit 

intuitivně, případně se dá touto experimentální cestou objevit jeho 

sekundární funkce. 

Ryze experimentální Je Krajina mého srdce neJen po 

technologické stránce, ale i formálně. Snímek se asi nejvíce blíží 

63 Snímek byl distribuován prostřednictvím Asociace českých filmových klubů, 
uváděn byl spolu s krátkým hraným filmem Matka a syn, který Jan Němec natočil 
v roce 1965 během tří dnů v Holandsku, když tam pobýval na festivalu 
v Amsterodamu. 
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tomu, co nazýváme filmovým esejem, autor se přiklání k označení 

film-báseň: "Krajina mého srdce je o stavu beztíže, když ne máte 

srdce, krevní oběh, mozek funguje uměle ... Jste bezmocná, zápasíte o 

život. " Snímek se odvíjí ve dvou paralelních liniích: tou dominantní je 

záznam transplantace srdce64
, symbolicky ji doplňují sekvence 

z pražské návštěvy prezidenta USA George W. Bushe, respektive jeho 

přílet a odlet. 

Režisér tedy vedle sebe klade naprostou bezmoc člověka 

bojujícího o život a symbol absolutní politické moci rozhodující o 

lidských životech. Důraz přitom neleží jen na osobě George Bushe, 

ale i na faktu jeho příletu a odletu: "Přichází jakoby z nebes. Pánbůh, 

nebo mimozemšťan? Když chce, má vás v hrsti!" 

Snaha zachytit v podstatě nezachytitelný pocit vedla režiséra 

k těkavému impresivnímu projevu. Svou výpověď skládá z útržků 

záběrů rytmizovaných elektronickou hudbou, suplující zrychlený či 

zpomalený a více či méně pravidelný tlukot srdce. Přistávající letadlo 

prosakuje do záběru jen skrze světla zářící do tmy, podobně 

nekonkrétně, neidentifikovatelně a nezařaditelně působí všechny 

záběry týkající se Bushe. Autor tuto symbolickou rovinu nechává 

záměrně bez dekódujícího klíče, ponechává na divákovi, do jaké 

souvislosti se "srdečním orgánem" si ji zařadí, popřípadě nezařadí. 

Mnohem uchopitelněji působí "transplantační" rovina filmu, 

kterou otevírá zpomalený záběr, v němž ruka operatéra stahuje 

ochrannou roušku ze srdce připraveného k transplantaci. Zapadají sem 

všechny sekvence spojené s nemocničním prostředím (například 

dlouhé jízdy po chodbách pražského IKEMu simulující pocit člověka 

těsně před operačním zákrokem), i další symboly srdce: blikající 

neonový artefakt ve tvaru srdce Jiřího Davida nad Pražským hradem 

nebo plastické okřídlené srdce "vstrčené" do popředí záběru (podobně 

jako v Nočních hovorech s matkou stříbrná lžička), přes něž kamera 

snímá žižkovskou televizní věž, tedy dominantu pohledu z okna bytu 

64 Jan Němec skutečně prodělal operaci srdce, ale nikoli transplantaci. Jak se mu 
záběry z operace podařilo pořídit, odmítl prozradit s tím, že jde o "výrobní 
tajemství". 
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Jana Němce. Podobně jako okřídlené srdce vstupuje do záběrů i 

režisérova ruka. Doslova chmatá po filmovém plátně ve snaze 

zachytit, ulovit či urvat ještě trochu času a kousek prostoru pro život. 

Přes tyto sekvence se film dostává do své třetí roviny, kterou 

můžeme nazvat rovinou života. Autor se tu opět projevuje jako 

"pražský chodec", fascinuje ho dlažba, fasády, detaily kování, mříží, 

z nichž skládá "své město". Nechává se svévolně unášet proudem 

jedoucích aut, sleduje město skrze mokrá okenní skla tramvají, vrací 

se do pasáže paláce Lucerna, pozoruje černá miminka na žižkovské 

věži. Této pocitové koláži ovšem dominují především lidé. Právě 

v sekvencích věnovaných fascinaci mladými ženami a dívkami využil 

režisér výše popsané "fotografické technologie", která vyvolává 

dojem nepravidelného, zadrhávaného rytmu. V některých pasážích 

pracuje pouze se statickými záběry či přímo s fotografiemi. 

Právě nevyrovnaná rytmika filmu - zpomalené záběry v úvodu, 

kolísavé tempo ve střední části a citelné závěrečné zrychlení - nese 

cennou pocitovou informaci, skrze níž se lze dostat ke sdělení filmu 

snáze než přes samoúčelnou paralelu se "sestupem Bushe z nebes". 

Její provokativnost autor umocňuje ještě ve zvukové rovině, když 

záběr George Bushe doprovází vlastním hlasem pokřikujícím: "Huš 

Bush!" V návaznosti na sekvenci právě voperovaného srdce tomu 

můžeme porozumět jako pokynu:" Už buš!" 

Občasný, nicméně výrazný komentář namluvil s jednou 

výjimkou sám autor. Jeho neškolený hlas měl zřejmě podtrhnout 

autenticitu filmu kalkulujícího s komplexním autorstvím, kdy pouze 

osoba zainteresovaná je schopna adekvátně podat výpověď. Zároveň 

je v tom obsažena i dráždivá rozpínavost autorského ega. 

V prvním "vstupu" se autor snaží navodit pocit těsně před 

operací: "Ještě je tu místo pro jednoho. - To byla věta z dávného 

hororového jilmu Přízraky noci. Vybavila se mi, když ráno, ve tmě po 

nádvoří nemocnice, mě zřízenec převážel na nemocniční sál. Ve 

dveřích jsem si všiml jeho tváře a byla stejná jako tvář jednoho 

účinktijícího v mém jilmu před mnoha a mnoha lety, který jsem točil ve 

stejné nemocnici. Ta tvář z toho jilmu byla podobná jako tvář toho 
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zřízence, a ten člověk ve jilmu byl takový smrťák, úchyl, který mně 

říkal: Rejžo, v márnici máme pěkný holky, možná, že bysme si s nima 

mohli pohrát... To byla vlastně poslední tvář, kterou jsem si vybavil 

před tím, než jsem se dostal do narkózy. " Sugestivní obraz smrti či 

jakéhosi "smrťáka", s nímž člověk opouští svět, aniž by věděl, jestli se 

ještě někdy vrátí či nikoli, zaniká v diletantské interpretaci textu. Ryze 

symbolický a impresivní přístup k obrazu se tu neslučuje 

s dokumentaristickými požadavky na komentář. 

Podobně je tomu i ve druhém vstupu, který předchází 

stroboskopově rozblikané záběrové sekvenci: "V roce 1968 jsme 

společně s Václavem Havlem napsali scénář pro jilm Heart Beat. Byla 

to taková černá krvavá komedie o tom, jak ti nejmocnější v tomto 

světě, když mají potíže se srdcem, nechávají zabít silné mladé muže a 

ženy, aby pak použili jejich srdcí. Jak říká český klasik: Karta se 

obrátila, řeklo prase a vrazilo nůž do řezníka. Po mnoha letech se 

Václav Havel stal členem klubu těch privilegovaných, měl k dispozici 

nejlepší lékaře, veškerou péči a já, když mě vezli sanitou z nemocnice 

Na Homolce do IKEMu v Krči, jsem si přidržoval masku kyslíkového 

přístroje zcela bez protekce, bez nějakých privilegií, tak mi ten saniťák 

řekl: Vykašli se na to, my v té bombě stejně žádný kyslík nemáme. " 

Ironický podtext má i třetí zvuková sekvence: "Pěstuj si své 

vlastní prase, radil mi pacient na lůžku vedle mě, je jen málo lidských 

náhradních srdcí. Srdce prasete je lidskému nejblíže. Sblížíš se s tím 

svým prasetem a jeho srdíčko v tvém těle pak bude fungovat daleko 

líp. " 

Ve čtvrté pak autor shrnuje podstatu celého snímku: "Před 

narkózou jsem si představoval, že uvidím celý svůj život pozpátku, ale 

místo toho najednou... V ústech mám rouru, chci se dozvědět: jsem 

v jiném světě, jsem před operací, uprostřed operace, je operace 

skončena? Jak dopadla? To je všechno?" 

Závěrečnou promluvu už autor přenechal herečce Zuzaně 

Stivínové, jejíž herecký výraz se od Nočních hovorů s matkou (až 

k následujícímu snímku Toyen) stal zosobněním režisérova vnitřního 

hlasu: "Kdysi dávno ve Francii popravovali mladého šlechtice. Měl 
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jistá privilegia. Bylo mu povoleno, aby ho kat sťal nikoli vkleče, ale 

vestoje. Kat prudce švihnu! mečem a překvapený šlechtic pravil: To je 

všechno? - Zajisté pane, odpověděl kat, stačí, když jen zatřepete 

hlavou. Mladý šlechtic tak učinil, hlavou zatřásl a ta se oddělila od 

krku a s proudy krve se odkutálela. Bezhlavý šlechticův trup se 

sesunul vedle hlavy na zem. " 

Jan Němec se s fenoménem smrti vypořádal v duchu své 

nejednoznačnosti: na jedné straně je z Krajiny mého srdce cítit 

evidentní strach z konce života, zásadní či dokonce otřesná zkušenost, 

která autora vyprovokovala k potřebě sdělení a sdílení; na straně druhé 

se tu opět projevuje režisérovo typické kacířství, s nímž obvykle 

přistupuje ke všemu "posvátnému". Smrt i život jsou pro něj výzvou 

k boji. Nejde o žádné hrdinné rytířské klání, spíš o souboj ironie a 

intelektu, snahu přelstít a obelhat smrt a urvat ještě kousek ze života. 

Výpovědní hodnota Krajiny mého srdce se blíží nahlížení do cizích 

deníkových zápisků: je to film důvěrný, lze ho sdílet jen obtížně, 

přesto čímsi zneklidňuje a fascinuje. Jiří Peňás film komentoval slovy: 

" V Nočních hovorech s matkou našel Jan Němec originální vizuální 

šifru pro osobní zpověď muže, který cítí, že život je konečný. Krajina 

mého srdce je pokračování této esejisticko-biografické linie, ale 

bohužel spíše již jako její vyprázdněná a děravá forma, do které se 

násilně cpe tezovitý obsah. "65 Němcův film se dočkal ale 

příznivějších reakcí: " ... Opět se jedná o formálně radikální a 

přesvědčivý snímek umělce, který nepřestává hledat svůj názor a 

výraz. Jako by se vysmíval současné české umělé produkci, která si víc 

než na osobním vkladu režiséra zakládá na dokonalém PR, 

naplněných sálech, případně počtu kultovních hlášek. Němec jde až na 

dřeň, odhaluje své nejniternější pocity a úzkosti, jeho film nevypadá 

strojeně, má myšlenku. "66 

Přestože Krajina mého srdce vznikala z těch nejupřímnějších a 

nejniternějších pohnutek, nemá zdaleka takový emocionální náboj 

jako Noční hovory s matkou, které- ač vlastně vykonstruované- mají 

65 Jiří Peňás: Krajina mého srdce. Týden, 8. ll. 2004, s. 99. 
66 Přemysl Martine k: Krajina mého srdce. Respekt, 8. ll. 2004, s. 21. 
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potenciál zasáhnout hlouběji. Krajina mnohem více ulpívá 

v samoúčelnosti experimentální formy a ironických kleštích zahrávání 

si se smrtí. Myšlenka, že pokud postavím do středu filmu svou vlastní 

"smrt", dostaví se účinek jaksi automaticky, je zavádějící a usvědčuje 

režiséra z toho, že jde o zkušenost nepřenosnou. Ale i z této 

zkušenosti se režisér dokázal poučit a přivítal možnost ujmout se 

v případě dalšího snímku cizího námětu a svou osobu postavit stranou 

hlavního zájmu. 

4.5.Toyen 

" V případě Toyen jsem po filmech Noční hovory s matkou a 

Krajina mého srdce došel k závěru, že je třeba, abychom si já i 

filmový svět oddechli od mých velmi osobních výpovědí, takže jsem 

hledal téma mimo svůj horizont," vysvětlil Jan Němec genezi snímku 

v rozhovoru pro Literární noviny.67 Téma filmu o malířce Toyen mu 

nabídla spisovatelka a publicistka Tereza Brdečková68 , klíč k malířce 

našla ve vztahu Toyen (1902 - 1980) a básníka Jindřicha Heislera 

(1914 - 1953): "V básních a obrazech jsem začala stopovat příběh 

lásky, odrazila jsem se od okamžiku, kdy Toyen odjíždí s Heislerem do 

Právě nahlížení na Toyen prostřednictvím vztahu 

s Heislerem- navíc na pozadí historických událostí- režiséra Němce 

velmi oslovilo a společně s Brdečkovou přepracoval scénář. 70 

Režisér připouští, že není expertem ani na surrealismus, ani na 

historický výklad životního příběhu Toyen- ani jedno, ani druhé pro 

67 Vít Janeček: Toyen by mělo být mezinárodní slovo. Literární noviny lL 12. 
2005,s.15. 

68 S myšlenkou věnovat snímek osudu surrealistické malířky přišel francouzský 
producent Joel Farges, oslovil Terezu Brdečkovou, aby napsala scénář, ta ale 
původně odmítla s tím, že uchopit relevantně toto téma není možné. Po čase se ale 
k Toyen vrátila a scénář napsala. Už ale bez vazby na iniciátora myšlenky. 

69 Darina Křivánková: Film o Toyen: ticho a tma. Lidové noviny, 14. 10. 2005, s. 
17. 

70 Původní verze scénáře Terezy Brdečkové vyšla knižně. Autorka popisuje 
spolupráci s Janem Němcem v doslovu knihy takto: "Za celou dobu popsal Němec 
osobně sotva tři stránky. Ale byl to on, kdo scénáři Toyen našel řád a smysl. Seděl 
proti mně, pil malé sklenky vína. Komentoval vzhled kolemjdoucích, vyprávěl. A 
hlavně mi nepřetržitě kladl otázky. Ptal se na surrealisty, na Paříž, na životní dráhu 
Toyen a Heislera. Vyptával se na mě samotnou. Mluvil o sobě. Vůbec nezáleželo 
na tom, nakolik budou odpovědi pravdivé. Záleželo na tom, zda je můžeme nějak 
upotřebit." fn Tereza Brdečková: Toyen. Argo, Praha 2005, s. 149. 
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něj také nebylo těžištěm tématu. V osudu malířky vyhmátl momenty, 

které mu byly velmi blízké, v nichž objevil osobní spříznění a 

identifikoval se s nimi: Toyen i Němec žili v exilu, podstatnou část 

jejich života determinoval stesk po domově, prioritou pro oba byla 

vždy a za všech okolností tvůrčí i lidská nezávislost, základním 

principem jejich života byla (je) tvorba ... Styčné body lze najít i 

v obecně morálních postojích. Němec popisuje situaci, kdy Toyen za 

války skrývala Žida Heislera před nacisty slovy: "Když si uvědomím 

její situaci za války, kdy se nechovala neodvážně, a přitom si udržela 

nezávislost... S prominutím se také nenechala zastřelit v nějakém 

odboji, nenechala se odvléct, ale zároveň nepřistoupila na žádnou 

kolaboraci. Síla individuality za těch hrozných podmínek je trvalé 

téma. "71 V této souvislosti se vybaví mezní situace z režisérova 

života: " V roce 1968 museli všichni podepsat prohlášení o svém 

vztahu k srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Všichni se z toho 

nějak vykroutili, včetně Jirky Menzela, Věry Chytilové ... Jediný Pavel 

Juráček řekl, že to byla agrese, tak ho hned vyhodili. Chtěl jsem 

předejít obému tím, že jsem dal výpověd~ Oni byli rádi, že se mě 

zbavili, a já byl rád, že jsem se vyhnul přímé konfrontaci. Kdybych 

řekl pravdu jako Juráček, tak už bych byl dávno mrtvý, jako on. A 

kdybych napsal nějaký alibismus, tak bych se za to zase do smrti 

styděl." 

Dalo by se říci, že Němec se v tvůrčích i osobních postojích 

Toyen našel. Objevil v ní tolik ze sebe sama, že mu nedělalo problém 

naladit se na její způsob vnímání světa a projektovat skrze její příběh 

své vlastní výpovědi. Výsledkem je ryze autorský snímek, ovšem 

nezatížený režisérovými osobními vazbami na téma. Němec sice i 

tentokrát zůstává ve středu dění a osobně vstupuje do filmu, ale jeho 

výpověď dostává obecnější rozměr, přesahuje autorské "já" a 

poskytuje snímku nejen tematickou, ale i formální bohatost a svobodu. 

Režisér označil Toyen za svůj nejdůležitější film od doby, kdy natočil 

Démanty noci. Jako by si byl vědom skutečnosti, že se mu podařilo 

71 Viz 67 
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najít optimální filmařské vyjádření - dostatečně osobní, ale 

přesahující limitující vymezení intimní deníkové výpovědi. 

Podtitul filmu zní Střípky snu a ze střípků a střepů je také 

poskládaný jako obrazová a zvuková koláž, v níž se setkává historie, 

umění, tvorba a zvláštní vztah Toyen a Heislera. Fasády domů, 

dlažební kostky, žižkovská garsonka, Paříž, Stockholm, Heislerovy 

básně, obrazy Toyen, archivní záběry, dobové snímky, výrazně 

orámované oči Zuzany Stivínové jako Toyen, holá lebka Jana Budaře 

coby Heislera, útržky vzpomínek a událostí, prolínání tváří a obrazů, 

snů a reality. Režisér všechny elementy skládá dohromady, jako by 

vytvářel nový obraz, který Toyen sice nikdy nenamalovala, ale klidně 

by mohla. Dává vedle sebe happening odlévání "posmrtné masky" 

Jindřicha Štýrského a vynesení rozsudku smrti nad jiným ze 

společných přátel, Závišem Kalandrou. Surrealistické hříčky se tak 

proměňují v hrůznou realitu. 

Zatímco ve svých posledních filmech Noční hovory s matkou a 

Krajina mého srdce využíval režisér herce minimálně, tentokrát je 

opět bere do hry, byť s nimi pracuje velmi neortodoxně: "Zuzana 

Stivínová a Jan Budař jistým způsobem postavy reprezentují. Nejde o 

herectví v tradičním významu slova. Asi budou sami překvapení, až 

uvidí, jak jsem je do jilmu zakomponoval. Z herců nasávám charisma, 

energii, osobnost a využívám jistou vizuální podobu. Ale hlavně z nich 

vysávám morek jako z morkové kosti. Věřím na setkání kreativních sil, 

věřím, že se to na výsledku zúročí. " Herci do filmu vstupovali 

s důvěrnou znalostí scénáře, při natáčení se o své vědomosti ale spíš 

opírali, než aby je doslovně realizovali. Podstatná byla znalost 

jednotlivých situací a vzájemných vztahů mezi nimi. Nelze hovořit o 

improvizaci, ale spíš o vytváření variací, o asociativním přístupu 

k textu, do něhož herec vstupuje jako skutečný interpret, který před 

kamerou nejen naplňuje scénář, ale interpretuje ho. Podobně pak 

režisér ve střihové skladbě interpretuje herecký výkon, rozkládá ho na 

elementy, které pak spojuje v nové významy. 

Ve filmu je herecká akce důsledně oddělena od verbální roviny, 

respektive herce můžeme vidět i slyšet zároveň, nikdy ale synchronně, 
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promluvy v těchto případech spíše z odstupu komentují situaci, 

případně do ní přinášejí nový rozměr. Typické je to především pro 

recitace Heislerových básní, které vytvářejí artistní protipól k 

fragmentům obrazů Toyen, nebo při scéně odlévání "posmrtné 

masky" Jindřicha Štýrského, během níž slyšíme popisovat jeho snové 

vize. Zvuková stopa většinou nese samostatná sdělení, která dění 

v obraze doplňují, obohacují a dávají mu další rozměry. Pro režiséra je 

v určitých pasážích zvuk natolik dominantní, že se ho snaží zhmotnit: 

na plátno promítá zvukovou stopu, tedy rozechvělou světlou šmouhu 

na černém pozadí. Naopak zcela vynechal hudbu. Vedly ho k tomu 

dva důvody, jednak surrealisté prý hudbu nesnášeli, a jednak podle něj 

film nejvíce zestárne právě prostřednictvím hudby. 72 Navíc hudba 

často podsouvá konkrétní emoce a této doslovnosti se chtěl Němec 

vyhnout. Díky absenci hudby fungují některé scény takřka 

hypnoticky, jsou rytmizovány pouze střihem a uspořádáním uvnitř 

záběru, což leckdy budí dojem, jako by se čas v některých sekvencích 

zastavoval a bobtnal. 

Výchozí situací je pro hrdiny snímku - tak jako v Démantech 

noci- válka. Do filmu proniká prostřednictvím dobových dokumentů, 

útržků archivních snímků, hlášení rozhlasu, předčítáním jmen 

popravených po atentátu na Heydricha. Zhmotňuje se v dusotu 

gestapáckých bot po schodech či v krátkých promluvách protagonistů 

o strachu a o skrývání se. I ty ale do filmu pronikají jakoby zvenčí, 

aby nenarušily "mírovou zónu" žižkovské garsoniéry, v níž žili dva 

lidé bez ohledu na to, co se dělo venku. Inscenovaná realita v bytě 

Toyen nenese stopy idealizace, naopak je pro ni příznačné vnitřní 

napětí pramenící z permanentního přetahování mezi faktickým 

vědomím války a potřebou osvobodit se od něj a podřizovat život 

pouze diktátu tvorby. Těsný byt, v němž dva lidé žili pospolu několik 

let, slouží ve filmu jako vymezený prostor svobody - ve skutečnosti 

nepatrný, ale vlastně nekonečný. 

72 Režisér zvažoval, že do filmu použije hudbu, kterou Roman Holý složil jako 
soundtrack neexistujícího filmu a vydal ji na CD pod názvem Crushing Bliss. S 
filmovými záběry z Toyen prý hudba fungovala výborně, od nápadu ale režisér 
nakonec upustil. 
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Toyen s Heislerem z něj unikají prostřednictvím své tvorby, 

kterou režisér inscenuje v nejrůznějších polohách, často vizuálně 

modeluje situaci jako imaginární výjev z obrazu, vyhýbá se přímému 

snímání výtvarných artefaktů a přímo je vytváří. Nejčastěji prolínáním 

obrazu a reality, obrazu a jeho autorky, obrazu a modelu ... 

Prostřednictvím těchto dvoj či víceexpozic vznikají docela nové 

výtvarné struktury, jakási konfrontace několika rovin, jejichž 

potenciál se sčítá. Podobně ve filmu nenarazíme na popisnou scénu, 

v níž by "Toyen malovala nějaký konkrétní obraz". Režisér ji nechává 

malovat štětcem bez barvy na Heislerův obličej a prsty nebo celými 

dlaněmi na zrcadlo. Tento přístup potvrzuje Němcovo přesvědčení, že 

"filmovat obrazy je nesmysl", a zároveň dokumentuje snahu zachytit 

tvorbu určenou výhradně okamžiku natáčení filmu. Za svého druhu 

ideální film o malířství označil Jan Němec Clouzotův film Tajemství 

Picasso, kdy Picasso maloval speciálně pro film na průhledné 

skleněné desky a kamera jeho práci snímala z protipohledu. Po 

natáčení pak byly tyto obrazy zničeny, aby mohly nadále existovat jen 

v Clouzotově filmu. Němec ve svém filmu vytváří prostřednictvím 

víceexpozic či makrodetailů podobné artefakty, které existují výsostně 

jen na filmovém plátně. 

Jakkoli se režisér snaží snímek nepodřizovat dílu Toyen (plně 

mu dá vyniknout až v samém závěru snímku, v jakémsi defilé obrazů), 

některé z maleb mají ve filmu výjimečné postavení jako třeba Mýtus 

světla. Za tímto dílem putujeme v úvodu do stockholmské galerie, 

v níž je dnes vystaven, pak jsme svědky okamžiků, kdy mohl vznikat, 

poznáme i Heislerovy pocity během portrétování a na konci cesty se 

za obrazem zase vracíme do Stockholmu. Pouť Mýtu světla se tu 

objevuje jako personifikace vztahu Toyen a Heislera - neustálé 

přibližování a vzdalování, touha splynout a zároveň si nenechat vzít 

nic ze své svobody. 

Režisér ukáže obraz před kamerou pouze tehdy, nese-li další 

kódy přínosné pro film. To je případ Modré tváře, ve filmu ovšem 

"hraje" především její zadní část se smyčkou provazu. Tato "oprátka" 

spojuje příběh Toyen s příběhem jejího přítele Záviše Kalandry 
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popraveného v padesátých letech komunisty. Vazba těchto dvou 

osudů je pouze načrtnutá, nicméně v symbolické rovině docela 

zřetelná - Toyen s Heislerem volí po válce raději pařížský exil 

zaručující alespoň faktickou svobodu, novinář Kalandra umírá jako 

oběť totalitní zvůle. Na jedné straně je tu tvorba, na straně druhé 

pravda. Boj za svobodu cestou pravdy se ukáže být nebezpečný a 

marný. Tvorba má ještě šanci. 

Když se Němec ve filmu dotýká konkrétních historických 

událostí (těch válečných a bezprostředně poválečných), nakládá 

s fakty stroze a v náznacích. Například věcně oznámí, že byly 

vyhlazeny Lidice, postavu Heydricha ovšem zpřítomní hlavně 

symbolicky prostřednictvím dlouhé jízdy přes dlažební kostky (coby 

odkaz k jeho prohlášení, že nechá pražskou dlažbu vyspravit lebkami 

vzpurných českých intelektuálů). Tento kód nejspíš zůstane většině 

diváků utajen, ale přesto ve filmu zafunguje, režisér totiž významně 

spoléhá na intuitivnost celkové skladby, která pracuje s emocemi. 

Naopak detailně a takřka explicitně se věnuje motivu portrétu 

lidického děvčátka, jehož tvář Toyen nevědomky namalovala několik 

let před tím, než byly Lidice vyhlazeny. Tuto souvislost objevil 

Němec zcela náhodně, nebyla obsažena ani v původním konceptu 

Terezy Brdečkové. "Když narazím na takovéto asociace, vždycky se 

mě to strašně dotkne, protože cítím, že v těchto momentech se umění a 

individuální vize spojují s historií a s fakty a nabývá úplně jiných 

dimenzí. V jemnější rovině totéž pro mě představuje i zmíněný provaz 

ve vztahu k osudu Záviše Kalandry. ,JJ Jako by Němec hledal ve filmu 

vazby mezi skutečností a uměním, které už stojí mimo realitu, kdesi 

v magické dimenzi, v níž se spojuje talent, intuice, zkušenost, 

podvědomí, vzpomínky - tedy veškerá emocionální i tvůrčí výbava 

umělce. 

Snaha postihnout cosi nadreálné, jako jeden ze základních 

předpokladů tvorby, do filmu proniká prostřednictvím dvojexpozic, 

které spojují v ,jednom záběru" umělce a jeho dílo, model či místo, 

73 Viz 67 
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jež mělo na práci vliv. Film zároveň dává prostor tématu souboje 

umělce s časem, s dobou, která mu byla určena a vymezena: na jedné 

straně je tu zjevná potřeba reflektovat dobové události, na straně druhé 

touha popřít čas a žít mimo jeho limity. Symbolicky to vystihuje jedna 

ze závěrečných scén, kdy Toyen dojde na hřbitově ke svému hrobu. 

Setkává se tu více rovin: nejen minulost a současnost, ale i skutečnost 

a iluze. 
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5. Jiří Menzel 

Režisér Jiří Menzel vždy dělil svou pozornost mezi film a 

divadlo, často byl také obsazován jako herec (opět do filmů 

divadelních inscenací), dostával pracovní nabídky i z evropských 

divadel. Jeho jméno je stále spojováno s oscarovým úspěchem Ostře 

sledovaných vlaků, který po letech připomněla nominace na cenu 

Americké filmové akademie za komedii Vesničko má středisková. 

Režisérův mezinárodní věhlas začátkem roku 1 990 oživil úspěch 

Skřivánků na niti, kteří měli opožděnou premiéru na filmovém 

festivalu v Berlíně, kde získali hlavní cenu. 

Krátce po sametové revoluci se stal Menzel vedoucím jedné 

z nově ustavených tvůrčích skupin na Barrandově, tehdy zfilmoval hru 

Václava Havla Žebrácká opera (1990), kterou předtím nastudoval 

v Činoherním klubu. Po privatizaci Barrandova tvůrčí skupiny ještě 

krátce působily v Krátkém filmu. 

Menzelova pozornost se ovšem neupínala jen k filmové tvorbě, 

jako společensky exponovaná osoba stanul na začátku devadesátých 

let v čele Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, zároveň 

byl osloven, aby vedl katedru režie na FAMU. Obě tyto aktivity 

skončily pro režiséra nezdarem: na vedení festivalu neměl čas a 

bezprostředně po jeho konání funkci opustil, z FAMU odešel poté, co 

se proti němu postavili studenti, kteří tvrdili, že se práci na katedře 

d t t ~ ~ ~ . 74 os a ecne nevenuJe. 

V roce 1994 pak natočil ve velké evropské koprodukci snímek 

Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Film se točil 

v ruštině a s ruskými herci, předpokládalo se, že se prosadí především 

v zahraničí, očekávání však nesplnil. Čonkin se stal na dlouhou dobu 

Menzelovou poslední filmovou prací. Režisér dál působil v divadle, 

které pohltilo jeho pozornost, občas přijal hereckou nabídku, ale 

netočil vlastní filmy. Scénáře odmítal, buď mu připadaly slabé, nebo 

šlo o projekty produkčně nezajištěné. Přijal pouze nabídku na účast v 

74 Jiří Menzel připouští, že vstoupit do vedení festivalu byla chyba, nicméně za svým 
působením na katedře režie si stojí. 
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povídkovém snímku Dalších deset minut 2, který byl realizován 

v roce 2002 v evropské koprodukci a podílela se na něm známá jména 

jako Isztván Szabó nebo Bernardo Bertolucci. V desetiminutové 

povídce měli tvůrci zachytit plynutí času. Jiří Menzel vytvořil střihový 

snímek z archivních filmů, v němž se zaměřil na proměny tváře herce 

Rudolfa Hrušínského, s nímž často pracoval. K vlastnímu 

celovečernímu filmu se ale dostal Menzel až letos, kdy vyvrcholil spor 

o autorská práva na Hrabalovou knihu Obsluhoval jsem anglického 

krále. V kauze, která se táhla od začátku osmdesátých let, měl Jiří 

Menzel jednu z hlavních rolí, spor se sice odehrával hlavně mezi 

producenty, nicméně jeho výsledek pro režiséra znamenal možnost 

navázat na své úspěšné hrabalovské adaptace. Snímek Obsluhoval 

jsem anglického krále má mít premiéru na sklonku roku 2006 a už teď 

je jasné, že nákladný a ambiciózní projekt uvidí nejen české, ale i 

zahraniční publikum a festivalové poroty. 

5. 1. Žebrácká opera 

Filmová adaptace hry Václava Havla byla prvním a zároveň 

posledním snímkem, který stačila připravit, natočit a uvést do kin 

tvůrčí skupina 89 Jiřího Menzela a Jana Šustera založená na 

Barrandově krátce po listopadu 1989. Režisér chtěl tímto filmem 

bezprostředně navázat na úspěšnou inscenaci, kterou nastudoval 

v Činoherním klubu.75 O filmovou realizaci Havlovy hry měl zájem 

italský i švédský producent76
, Menzelovi ale připadalo vhodnější 

natočit tuto látku doma a film pak prodat zahraničním distributorům. 

Přípravy snímku i samotné natáčení poznamenalo hektické tempo: 

Václav Havel se coby čerstvě zvolený prezident neměl čas podílet na 

scénáři, což podle režiséra (scénář napsal sám) negativně ovlivnilo 

literární přípravu, na natáčení se také odrazila schylující se privatizace 

Barrandova a finanční problémy studia. 

75 Premiéra Žebrácké opery v Činoherním klubu se konala 14. 6. 1990. 
76 Italové jako první uvedli Havlovu Žebráckou operu v zahraničí: 4. 3. 1976, Teatro 

Stabile, Terst. 
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Václav Havel napsal Žebráckou operu v roce 1972 pro soubor 

Činoherního klubu, v době normalizace tu ale hra uvedena být 

nemohla. Dočkala se nastudování v roce 197577
, tehdy ji uvedlo 

Divadlo na tahu, šlo ovšem pouze o jediné představení, reprízy už 

povoleny nebyly. Ve výčtu Havlových her zaujímá Žebrácká opera 

specifické postavení, formálně čerpá z tradic konverzační komedie a 

má potenciál oslovit širší publikum - spíše než intelektuálně zatížené 

a složitěji strukturované satiry z šedesátých let (Zahradní slavnost, 

Vyrozumění, Ztížená možnost soustředěni). Navíc je tato hra 

ojedinělým případem, kdy Havel vycházel z cizího námětu. 

Původní Žebráckou operu napsal anglický dramatik John Gay 

v roce 1728, pojal ji jako satiru na tehdejší společenské poměry, ale i 

jako parodii operních inscenací - inspirovaly ho hudební motivy, ale 

také dějové linie, které se nezřídka opíraly o příběhy ušlechtilých 

lupičů. Už v Gayově verzi se stírá rozdíl mezi představiteli zákona a 

těmi, kteří zákon porušují. 

Přesně dvě stě let po vzniku Gayova textu měla premiéru 

Žebrácká opera Bertolta Brechta, který ze hry svého předchůdce 

vyšel, aktualizoval ji, obohatil o písně Kurta Weilla a řadu zcizujících 

prvků. Brecht ve své verzi variuje Gayův "lupičský" motiv a aplikuje 

ho na měšťanské poměry konce dvacátých let: ctihodní občané mají 

stejnou touhu kořistit jako zločinci. 

Václav Havel využil příběhu lupiče a sukničkáře Macheatha 

k rozehrání satiry, jíž dominuje manipulace s lidmi. Téma je 

odlehčeno ostrovtipnými dialogy a litaniemi zacyklených monologů, 

které hru odvádějí od společensko-kritické morality ke konverzační 

komedii. Motiv ovládání člověka jiným člověkem či organizací 

prorůstá všemi sférami příběhu - objevuje se na úrovni rodinných 

vazeb, ale i v celospolečenském významu. Šarmantní zloděj Macheath 

je trnem v oku šéfovi konkurenční bandy Peachumovi, který je 

ovládán velitelem policie Lockitem. Oba chtějí Macheatha dostat pod 

kontrolu prostřednictvím svých dcer Polly a Lucy, netuší ovšem, že už 

77 Hra byla Divadlem na tahu uvedena 1. ll. 1975 v Horních Počernicích, inscenaci 
režíroval Andrej Krob. 
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Je Macheat pojal za manželky, aby měl své soky pod dohledem. 

Sukničkář Macheath nakonec doplatí na slabost pro ženy, několikrát 

podlehne kouzlu prostitutky Jenny, která ho opakovaně zradí a dožene 

ho k podpisu spolupráce s Lockitem. Policie tedy získá moc nad všemi 

zlodějskými klany, které nyní pracují pro ni. Havel vytvořil groteskní 

obraz doby, kdy bylo manipulováno se vším a s každým, každý byl 

špehován, každý špehoval a vše se odehrávalo v oparu podlé 

rafinovanosti - "Kdo neví, že slouží, slouží nejlépe!" říká v závěru 

Žebrácké opery Lockit. 

Při přepisu Havlovy hry pro filmové zpracování využil Jiří 

Menzel postupu aplikovaného při vzniku hrabalovských adaptací či 

později na Vojnovičově látce: pozměněním scénosledu zjednodušil a 

zpřehlednil dějovou linii. Ve filmu navíc prohloubil tendenci zjevnou 

v divadelním zpracování, totiž brát si z Havlovy hry především to 

l.d '" 78 
" 1 ove . 

Adaptace se potýkala především s ryzí divadelností látky, kterou 

se režisér rozhodl částečně přiznat tím, že film zarámoval motivem 

divadelní opony. V úvodu skrz ni vstupujeme do světa zlodějíčků a 

kapsářů ve hře původně umístěného výhradně do interiérů. Menzel ale 

potřeboval film rozehrát v přirozených - jakkoli stylizovaných -

prostředích, pokusil se děj částečně přenést na ulici a zapojit do 

vyprávění výrazné kinematografické prvky. Například úvodní 

sekvenci- putování ukradeného perlového náhrdelníku mezi zloději

koncipoval jako připomínku brilantně natočeného úvodu Bressonova 

filmu Kapsář. Dobové zasazení - přestože ve hře není specifikován 

čas, ani místo, kde se příběh odehrává - odkazující k dvacátým létům 

spojil s groteskní stylizací (například zrychlené tempo), tomu také 

odpovídá výtvarné zpracování úvodních titulků a částečně i hudba 

Jana Klusáka, která groteskní pojetí na řadě míst podporuje. O "iluzi 

filmu" se režisér pokusil také rozkouskováním textu a častým 

střídáním prostředí. Snahy o průnik kinematografie do hry ale působí 

jako násilně aplikované implantáty, které se látka vzpouzí přijmout: 

78 Srovnat film s Menzelovou inscenací nebylo možné, tvrzení se opírá o postřeh, 
který se shodně objevoval v divadelních recenzích. 
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po většinu doby film působí jako nasnímané divadlo. Žebrácké opeře 

chybí vlastní filmový výraz, a to i navzdory důkladné práci 

kameramana Jaromíra Šofra, který v obrazové rovině ještě více 

propracoval groteskní stylizaci, záběrům propůjčil patinu a vytvořil 

jakýsi zaprášený svět bez jasných barevných tónů. 

Divadelnost poznamenala i herecké výkony, které podléhají 

vaudevillově hravému pojetí. Záměrně odpsychologizované postavy 

se doslova obalují a omotávají litaniemi textu, který často stylizovaně 

deklamují. Herecká interpretace se zaměřuje na vytvoření zřetelného 

typu jednoznačně určeného výrazovými atributy naivka, 

prostopášník, povaleč, intrikán ... Pojetí čerpá z podobných zdrojů jako 

herectví v commedii del 'arte, režisér se pokusil dominantní slovní 

humor rozpohybovat prostřednictvím situačních gagů. 

V této poloze se daří Josefu Abrhámovi, který Macheatha 

ztělesnil už v Menzelově divadelní inscenaci. Svědčí mu role 

světáckého svůdníka, který svou podmanivou elegancí maskuje nekalé 

pikle a vemlouvá se do přízně žen, které pak zneužívá ke svým 

zločinům a úskokům. Jeho dlouhé monology se přelévají ze scény do 

scény, Abrhám často rozehraje situaci v jednom prostředí a své 

promluvy si s sebou přenáší jinam jako svého druhu rekvizitu- herec 

si s větami pohrává, pohazuje si s nimi, žongluje, ale dokáže se jimi i 

zajíkat a dávit ve chvílích, kdy argumenty jeho postavy selhávají. Ne 

všichni uměli přijmout Havlův text s tak suverénní rasancí a zároveň 

v něm zachovat ty správné akcenty zpochybňující tradiční hodnoty a 

stavějící pozitivní emoce (poctivost, láska) do pozic zcela 

nežádoucích. Nezpochybnitelná náročnost předlohy se dostala do 

střetu se snahou natočit hravý a zábavný film přístupný širokému 

publiku. Přitom se režisér nikde neuchyluje k podbízivosti, ale snaží 

se zaujmout drobnými inscenačními nápady, které upoutají pozornost, 

pobaví, ale jednoznačně nepodtrhují téma, působí jaksi univerzálně. 

Jiří Cieslar charakterizoval tento pocit ve své recenzi jako režisérovu 

rutinu a obratnost "ne ne podobnou jazykové obratnosti jeho hrdinů, tu 

jistotu dávno již osvojenou a variovanou s družinou stále týchž herců 

- tu tišinu stylu, který nezarmoutí, ale také už nepřináši žádné 
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~ kv ' .. 79 s' pre apenz. am režisér Menzel s odstupem času hodnotil 

Žebráckou operu jako uspěchaný projekt, který není "ani film, ani 

divadlo". 

5. 2. Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana 

Čonkina 

Tři roky po premiéře Žebrácké opery dokončil Jiří Menzel svůj 

zatím poslední snímek. Do adaptace románu Vladimíra Vojnoviče80 se 

mu dlouho nechtělo, nabídku britského producenta Erika Abrahama 

odmítl už v roce 1988, byl přesvědčen, že ruskou látku by měl natočit 

ruský režisér. Nicméně producentovy snahy realizovat snímek 

v Rusku ztroskotaly (osloven byl například režisér Eldar Rjazanov) a 

znovu začal naléhat na Menzela, který byl jeho první a ideální volbou. 

Jiří Menzel se nakonec ~ podle svých slov ~ nechal přemluvit 

především díky tomu, že se scénáře ujal jeho dlouholetý 

spolupracovník a přítel Zdeněk Svěrák. Do projektu pak vstoupil 

s několika podmínkami: především nechtěl točit v Rusku, obával se 

komplikací, naopak trval na tom, že ve filmu budou hrát takřka 

výhradně ruští herci a snímek bude namluven rusky. Na všechny 

režisérovy podmínky producent přistoupil. Snímek byl realizován jako 

velkorysá mezinárodní produkce s ambicemi prosadit se především na 

zahraničním filmovém trhu. Čonkin byl sice uveden na filmovém 

festivalu v Benátkách, ale z hlediska komerčního nesplnil očekávání 

ani u nás, ani v zahraničí. 81 

Pro české publikum bylo problematické především téma: příběh 

ruského vojáka, který v roce 1941 uvízne v zapadlé ruské vesmc1, 

79 Jiří Cieslar: Žebrácká opera. Literární noviny 1991, č. 42, s. 17. 
80 Román Vladimíra Vojnoviče (1932) byl v zahraničí velmi vyzdvihován, v SSSR 

však zatracen. V roce 1974 byl jeho autor vyloučen ze Svazu sovětských 
spisovatelů, o šest let později musel svou zemi opustit a rok nato byl zbaven 
občanství. Žije v Německu. 

81 Film vznikal v koprodukci Velké Británie, České republiky, Francie, Itálie a 
Ruska. S ohledem na uplatnění v zahraničí byly úvodní a závěrečné titulky 
v angličtině. Film byl vyslán do klání o oscarovou nominaci, tam však narazil: 
rusky mluvený snímek s ruskými herci se nemohl ucházet o cenu pro českou 
kinematografii. Velké ambice měl především producent, režisér vždy zdůrazňuje, 
že jeho jedinou ambicí je udělat solidní film, nikoli se jakkoli prosazovat. 
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protože tu musí hlídat porouchané letadlo, narazil na předsudky. 

Vojnovičova novela populární především v západní Evropě byla 

v češtině vydána až v souvislosti s premiérou Menzelova filmu, diváci 

knihu neznali a vzhledem k negativní zkušenosti s ruskými vojáky 

z roku 1968 bylo naivní předpokládat, že by si toto dílo či jeho 

filmovou adaptaci oblíbili. Jak se později ukázalo, český divák byl 

ochoten akceptovat "ruské téma" například tak, jak je do "ryze 

českého filmu" vkomponovali otec a syn Svěrákovi ve snímku Kolja 

(1996). Čonkin- navzdory výraznému českému podílu v realizačním 

štábu - bariéru předsudků vůči všemu ruskému nepřekonal. 

Bez ohledu na ambivalentní vztah českého publika k ruské látce, 

museli tvůrci čelit při zpracování předlohy dalším úskalím. Příběh 

Ivana Čonkina hlídajícího v zapadlé ruské vsi letadlo je v novele jen 

záminkou pro vykreslení života na venkově v době Stalinovy vlády. 

Vojnovič ve své knize barvitě líčí absurdní historky o jednoduchých, 

ale v jádru dobrých lidech, kterým komunistická diktatura dočista 

vymyla mozky a oni špehují a udávají jeden druhého, podvádějí, jen 

aby "strana a vláda" dostala výsledky, jaké potřebuje, ale jinak si žijí 

vlastně docela spokojeně - navzdory tomu, že tu a tam někdo zmizí či 

je popraven. Vojnovič stalinské Rusko interpretuje se zjevnou dávkou 

ironie, přesto má jeho satira tendence tíhnout ke zjednodušením a 

pohádkové selance. Vzhledem k naturelu režiséra Menzela i scenáristy 

Zdeňka Svěráka toto směřování ve filmu ještě více zesílilo. Obraz 

čtyřicátých let v Rusku tam nevyznívá pouze zjednodušeně, ale 

bezmála zkresleně. 

Hrůzná realita proniká do bujarého vesnického života jen 

nahodile a důsledně prostřednictvím (především slovního) humoru: 

"Jaké je to v lágru?" ptá se jeden z vesničanů předsedy kolchozu a 

dostane se mu odpovědi: "Dá se tam žít, když to přežiješ. " Děvčátko 

odpoví na otázku, zda má raději maminku nebo tatínka: "Stalina!" 

Tyto situace jsou exponovány jako komické gagy, ale vzhledem 

k tomu, že se nedostávají do kontrastu s žádnou jinou emocionální 

polohou, je jejich účinek marný: při hovorech o lágrech a o Stalinovi 
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nemrazí v zádech. Humor se tu samoúčelně kupí a postrádá očistný 

účinek. 

Při adaptaci knihy tvůrci použili podobný klíč, jaký Menzel 

s úspěchem aplikoval na Hrabalovy texty82
: komplikovanou strukturu 

mozaikovitého vyprávění v předloze nahradili ve scénáři 

chronologickým tokem událostí, čímž látku zpřehlednili a docílili 

vyklenutí dramatického oblouku. Tím se ale také vytratily zcizující 

prvky (například sny), které v předloze zprostředkovávají prožívání 

skutečných hrůz, a to nejen těch s nadsázkou parodovaných. 

Užitečné formální "uhlazení" textu tu korespondovalo s obsahovým 

přibrušováním hran: všechny násilně či krutě působící prvky byly 

potlačeny a film opanovalo vlídně konejšivé klima, typické pro 

Menzelův poetický režijní přístup, i Svěrákovo psaní. Pokud bychom 

si odmysleli z Čonkina jeho typicky ruské atributy, zjistili bychom, že 

struktura vyprávění, stavba jednotlivých scén i dialogů velmi 

připomíná jiný společný Menzelův a Svěrákův titul, Vesničko má 

středisková. 

Svěrákovský rukopis je tu patrnější, než se pod vrstvou ruského 

herectví může zdát. Jakkoli scenárista poctivě čerpá z Vojnovičovy 

předlohy, nakládá především s dialogy a výstavbou jednotlivých scén 

svým typickým způsobem: každou situaci pečlivě rozpracuje tak, aby 

působila uzavřeně a vypointovaně, především v dialogu, vše se 

podřizuje laskavému humoru a všeprostupující vlídnosti, která tlumí 

všechny zpochybňující motivy. Jakási dramatická systematičnost, 

v níž je celý film uzavřený, je sice dokonale prokomponovaná a 

pečlivě střeží vývoj a motivace všech postav, vede ale k tezovitým 

zjednodušením a hlavně celkové sterilitě projektu, v němž není prostor 

pro jakoukoli nahodilost či vybočení z předem vymezené šablony. 

Na násilném vsazení látky do "svěrací kazajky" má svůj podíl i 

obsazení. Režisér Menzel volil téměř výhradně ruské interprety 

(pouze do menší role podplukovníka Opalikova obsadil slovenského 

82 Hrabalovské předlohy pro Menzela sice nezpracovával Zdeněk Svěrák, nicméně v 
případě Čonkina využil stejný postup. 
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herce Mariána Labudu)83
, což přispělo k autenticitě filmu: žádná tvář 

na plátně nepůsobí nevěrohodně "nerusky". Zároveň se ale při práci 

režiséra s cizojazyčným ansámblem vytratil spontánní přístup, všichni 

jako by vykonávali, co mají, ale předem daný rámec role se nikomu 

přesáhnout nepodaří. Přitom právě práce s herci vždy patřila 

k nejvýraznějším charakteristikám režijního rukopisu filmaře, který je 

sám vyhledávaným hercem. Menzel umí protagonisty dobře 

kombinovat, herecká akce tvoří jádro jeho snímků, ze vzájemné 

interakce herců se pak rozvíjí filmové vyprávění, které plně slouží 

záměru podat divákovi "příběh člověka". Herec je tedy pro režiséra 

Menzela základním filmovým "materiálem". 

Hlavní hrdina, voják Ivan Čonkin, zapadá do linie 

menzelovských postav, jejichž konání i osud vzbuzují soucit- takový 

byl Miloš Hrma v Ostře sledovaných vlacích i Otík Rákosník ve filmu 

Vesničko má středisková. Čonkin má podobný potenciál: přímočarý 

přístup k životu mu nedovoluje zpronevěřit se základním mravním 

hodnotám a předurčuje ho, aby stál stranou nepochopen a zatracen 

prolhanou a pokřivenou společností. Čonkin není švejkovsky 

vychytralý, jak se mu někdy mylně podsouvalo, je jen dobrý a prostý. 

Na rozdíl od Hrmy či Rákosníka, nemá vnitřní stigma (nutkavě 

traumatizující touhu po prvním sexuálním zážitku jako Hrma, ani 

mentální retardaci jako Rákosník), které by ho determinovalo a 

modelovalo jeho vlastnosti. Čonkin je tezovitá postava ochotná ve své 

naivitě vždy podlehnout škodolibostem (uvěří pomluvě, že jeho dívka 

měla poměr s vepřem) či absurdním příkazům (hlídá letadlo, ačkoli je 

to naprosto zbytečné). Herec Gennadij Nazarov nás nepřiměje, 

abychom si Ivana Čonkina oblíbili, je schopen dojmout, ale osud jeho 

postavy nás nezasáhne. Čonkin postrádá vnitřní slabost či chybu, s níž 

by musel bojovat, jeho nepřítel je pouze vnější, uvnitř je vše srovnané, 

nalinkované a vlastně prázdné. 

Schematičností trpí i další postavy příběhu. Dobračka Ňura 

(Zoja Burjaková) je ve vsi jediná bez pokřiveného charakteru, Ivan 

83 Menzel obsadil Labudu i do svých předchozích filmů Žebrácká opera, Konec 
starých časů a Vesničko má středisková. 
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v ní logicky musí najít zalíbení. Její vcelku plochá postava v příběhu 

ničemu jinému neslouží, Ňura nemá vlastní osud. Úlohou dalších figur 

je vytvářet kolorit příběhu, tedy účinkovat ve "veselých historkách ze 

smutné doby", jimiž je Ivanův příběh obalen. Může jít i o postavy, 

které nesou nějaký vnitřní rozpor jako například předseda kolchozu 

Golubjev (Vladimír Iljin) - inteligentní člověk, který se za každou 

cenu snaží vyhovět nesplnitelným požadavkům strany a vlády a 

marnost svého snažení zalévá alkoholem; nebo pěstitel hybridů 

Gladyšev (Alexej Žarkov) posedlý svým "posláním" natolik, že ztratil 

veškerou soudnost. 

Údělem těchto figurek je ale jediné: vytvářet "hmotu" příběhu, o 

ně samotné tu nejde, jen zabydlují dění na plátně, nikam nesměřují, 

nevyvíjejí se, prostě jsou. Ze statičnosti postav plyne i jejich matné 

herecké podání, jsou to krotké karikaturky bez osobitého výrazu. 

Menzelův snímek byl uveden v českých kinech v hybridní formě: 

natočen byl sice v ruštině, a v tomto jazyce byl také prezentován ve 

světě, pro domácí distribuci byl ale nadabován. 84 Ruští protagonisté 

promlouvají hlasy výrazných českých herců, kteří jejich výkony 

takřka překrývají. 85 

Potenciál překročit selankovitý nános pečlivě uhlazující vše, co 

by v příběhu mohlo působit zneklidňujícím dojmem, má kapitán 

NKVD Miljaga (Sergej Garmaš) jako jednoznačný nositel zla. Jeho 

absurdní moc nad lidskými životy ale nevzbuzuje pocit mrazení, je jen 

další zkarikovanou figurkou v "bezpečné" hře, která má daleko 

k tomu, aby navodila skutečnou hrůzu poprav a lágrů. Režisér se snaží 

k naznačení "rozdělení sil" využít alespoň všudypřítomných 

erotických motivů. Staví do kontrastu spontánní milování Ivana a 

Ňury proti chladnému sexu Miljagy se sekretářkou Kapou předjímaný 

příkazem: "Kapo, přečti mi nějaký pěkný anonym!" Soulož na 

kancelářském stole může evokovat scénu "razítkování zadečku" 

z Ostře sledovaných vlaků, záměrně však postrádá poetiku, která ale 

není nahrazena žádným záporným nábojem. 

84 České znění režíroval Jiří Menzel. 
85 Citelné je to především v postavě Golubjeva, kterého namluvil Josef Abrhám. 
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Přesto je právě Miljagovi dopřáno účinkovat v jedné z mála 

scén, v níž plně vynikne absurdita, o níž chtěl film vyprávět. Jde o 

situaci, kdy se příběh po epizodickém klopýtání přesune do druhé 

poloviny a Ivan brání letadlo i svůj a Ňuřin život proti přesile vojsk i 

rozvědce NKVD. Ruský voják dopadne Miljagu, kterého považuje za 

německého nepřítele a lámanou němčinou ho pak vyslýchá. Fakta 

"hitlerovská" jsou tu zaměnitelná za "stalinská" a konečně se otevře 

prostor pro důraznější akcent ve vyprávění - právě tato scéna je 

důkazem, že téma unese drsnější černý humor, ve filmu ale zůstane 

osamocena. 

Pokud režisér připustil, že má jeho snímek nějakou výraznou 

slabinu, pak hovořil o závěru. Ten korunuje směřování k uhlazenému 

celku s takřka pohádkovým rámcem: zlo je úspěšně odcloněno a do 

filmu neproniknou ani jeho stíny, byť v humorné podobě. V závěru 

Ivan a Ňura odlétají v letadle "kamsi" pryč od všeho absurdního 

pošťuchování vojáčků. Kam ale mohou "před skutečností" odletět, je 

ve hvězdách. Teprve tady - v programově pozitivním závěru - se 

otevírá skutečná tragédie Ivanova příběhu: uniknout není kam. 

Navzdory nepřehlédnutelným kvalitám jednotlivých složek 

profesí (výborná výprava Milana Býčka navozuje dojem, jako by se 

film točil v autentickém ruském prostředí86 ; podobně kamera Jaromíra 

Šofra usiluje o vytvoření pocitu dobových barvotiskových obrázků), 

působí celek rozpačitě: přílišná "technická" promyšlenost scénáře, 

limity předlohy a hlavně celkové "obroušení" filmu do "úhledného" 

tvaru mají za vinu, že postrádá emocionální náboj a prakticky nenese 

žádné sdělení. Chce působit mile, líbivě, vlídně, ale nepůsobí vlastně 

"nijak", chybí mu výraz. 

5. 3. Obsluhoval jsem anglického krále 

O natočení knihy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem 

anglického krále uvažoval Jiří Menzel už ve chvíli, kdy mu dal autor 

86 Natáčelo se v bývalém vojenském prostoru v Milovicích. 
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přečíst rukopis. 87 O stejnou látku ale projevil zájem i režisér Karel 

Kachyňa. Menzel nechtěl jít do sporu a o Anglického krále dál 

neusiloval. Dnes říká, že "nechtěl mít na Hrabala monopol". 88 

Kachyňa měl film podle Hrabalovy předlohy natáčet už 

v osmdesátých letech, k realizaci stále nedocházelo a situace se 

nezměnila ani na začátku devadesátých let. Producent Jiří Sirotek, 

který vlastnil práva na látku a s Kachyňou film připravoval, oslovil 

Jiřího Menzela s tím, zda by na postu režiséra nevystřídal Karla 

Kachyňu, který se do filmu stále zdráhal pustit. Později se ale ukázalo, 

že Karel Kachyňa se Anglického krále vzdát nechce, spolu 

s producenty Pavlem Melounkem a Jiřím Pomejem navštívil 

Bohumila Hrabala a ten jim podepsal novou smlouvu. Tím došlo 

k tomu, že se autorská práva na Anglického krále stala předmětem 

spekulací: obě existující smlouvy byly paradoxně platné (přestože se 

Hrabal později snažil svůj podpis na druhé smlouvě dementovat). 

Situaci nevyřešila ani Hrabalova smrt 3. 2. 1997. Jiří Menzel začal 

film připravovat pro producenta Sirotka, který vyjednal koprodukci 

s TV Nova a jednal s dalšími partnery, přesto přípravy opět vázly a 

režisér se dostal s producentem do sporu. Sirotek měl podle něj 

záměrně zdržovat natáčení, aby Nova mohla odkoupit práva na látku, 

do níž už investovala a která se ale stále nerealizuje. Spor vyvrcholil 

na konci devadesátých let "proutkovou aférou", kdy režisér Menzel 

veřejně napadl producenta Sirotka na festivalu v Karlových Varech. 

Od té doby se režisér Menzel od "kauzy Anglický král" distancoval. 

S Hrabalovou látkou se dále spekulovalo, Nova ji nabídla Janu 

Svěrákovi, na scénáři začal pracovat Zdeněk Svěrák, zůstalo ale jen u 

příprav. Později byl Anglický král nabídnut Janu Hřebejkovi, pro nějž 

text přepracoval Petr Jarchovský, opět se netočilo. Po čase vstoupil do 

hry podruhé Jan Svěrák. Stále visela ve vzduchu i verze Karla 

Kachyni, ten ale 12. 3. 2004 zemřel. 

87 Román Obsluhoval jsem anglického krále poprvé knižně vyšel v dubnu 1982 
v neoficiálním vydavatelství Jazzová sekce . 

88 Marta Švagrová: Nechtěl jsem mít na Hrabala patent. Lidové noviny, 18. 2. 
2005, s. 8. 

106 



Ke smíru všech "vlastníků práv" na Hrabalovu předlohu došlo 

až v lednu 2005: na Hrabala má nárok pouze TV Nova, respektive 

společnost AQS, která opět oslovila Jiřího Menzela. Ten napsal novou 

verzi scénáře a 9. 3. 2006 začal natáčet, poslední klapka padla 22. 6. 

téhož roku. 

Jiří Menzel se vrátil za kameru po takřka třinácti letech, obklopil 

se svými stálými spolupracovníky (například kameramanem 

Jaromírem Šofrem), a vybral si mezinárodní obsazení - o hlavní roli 

Jana Dítěte se podělil bulharský herec Ivan Barnev s Oldřichem 

Kaiserem, hlavní ženskou roli svěřil Menzel mladé talentované 

Němce Julii Jentschové. Film bude mít premiéru v prosinci 2006. Pro 

Jiřího Menzela to bude klíčový okamžik - rozhodne, zda se podaří 

prolomit režisérův skeptický přístup k současné kinematografii, zda 

bude umět navázat na své nejlepší období, či zda se prohloubí jeho 

idealizační a selankovité tendence naznačené posledním respektive 

předposledním titulem Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana 

Čonkina. 
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6. Závěr 

Mapování úseku tvorby Věry Chytilové, Jana Němce a Jiřího 

Menzela uzavírám v době, kdy všichni tři tvůrci zažívají intenzivní 

pracovní období: Chytilová má před premiérou nového hraného filmu 

Hezké chvilky bez záruky, Jan Němec má za sebou zlomový projekt 

Toyen a chystá dva další filmy - ještě letos chce dokončit další 

"deníkový" snímek pracovně nazvaný Noční hovory s matkou II a 

pracuje na scénáři "velkého" filmu, který je inspirovaný životními 

osudy Jiřího Muchy, po dlouhých třinácti letech se vrátil na post 

filmového režiséra Jiří Menzel a letos na jaře natočil hrabalovskou 

adaptaci Obsluhoval jsem anglického krále. Poslední jmenovaný film, 

který nebylo možné do této práce zahrnout, tu citelně chybí. Nicméně 

už samotný fakt, že se Jiří Menzel k filmové režii vrátil, je důležitou 

událostí, ukázalo se, že přece jen film nezavrhnu!- jakkoli tvrdí opak. 

"Film pro mě ne má sakrální význam, " říká Menzel a sklání se před 

pracovitostí svých kolegů. Sám raději netočí, než by dělal film, 

kterým si není z nejrůznějších důvodů jistý, buď má k látce příliš 

velký respekt, nebo jí nevěří, případně nevěří tomu, kdo mu projekt 

nabízí. Souhra všech důvodů zapříčinila, že vycouval z natáčení 

Zbabělců podle Škvoreckého, z Inženýra lidských duší téhož autora i 

z dalších hrabalovských přepisů, zvažoval i Jirotkova Saturnina či 

Čapkovu pohádku Lotrando a Zubejda - nezřídka se nabízeného 

scénáře pak ujal jiný tvůrce, který neměl předsudky, skrupule a (bez 

ohledu na výsledek) měl odvahu.89 Jiří Menzel připouští, že je v tomto 

ohledu jednoduše zbabělý. Navíc nepatří k autorským tvůrcům, sám 

látky nevyhledává, natož aby sám prosazoval jejich realizaci; absenci 

této "posedlosti" považuje za výhodu. Může si podobný "luxus" 

dovolit, stále dostává nabídky z divadel - u nás i v zahraničí, ochotně 

také přijímá herecké příležitosti. Tyto konkrétní a jasně specifikované 

úkoly (ať už jde o termín práce či její zadání) Menzelově povaze 

vyhovují mnohem více, než nejistota a rozvleklost filmových projektů. 

89 Saturnina natočil v roce 1994 Jiří Věrčák, Lotranda a Zubejdu v roce 1997 Karel 
Smyczek. 
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Docela jiný přístup k filmu má Chytilová i Němec. Oba- každý 

po svém- jsou stále zasaženi autorskou dychtivostí, mají svá témata a 

s různými úspěchy usilují o jejich realizaci. Kinematografie je 

základním vyjadřovacím médiem jejich života, jsou s filmem srostlí. 

Také proto jsou právě oni dva v současné době klíčovými osobnostmi 

katedry režie na FAMU90
, přestože v porevoluční euforii byl na toto 

místo delegován Jiří Menzel, který školu musel po krátké době 

opustit. Tato fakta mohou působit podružně, ale nepřímo dokládají, 

jak silná je vazba tvůrců kjejich profesi: zatímco Menzel už o nic 

usilovat nepotřebuje (jeho jméno je tím, co prodává jeho filmy), 

Chytilová a zejména Němec musejí o svou pozici "filmového tvůrce" 

stále bojovat, realizace filmů je pro ně obtížná, protože do financování 

jejich projektů se nikdo nehrne. 

Tvorba Jana Němce prošla od režisérova návratu z exilu 

dramatickým vývojem. Na počátku byl megalomanský omyl V žáru 

královské lásky, díky němuž Němec pochopil, kudy jeho cesta určitě 

nevede. Nicméně zde alespoň nalezl motiv, který později rozvíjel 

takřka ve všech svých filmech: osobité vidění Prahy s dominantou 

žižkovského televizního vysílače. Dnes sám sebe označuje za 

pražského autora, způsob jakým "dokumentuje" ve svých filmech naši 

metropoli, dnes patří k základním vyjadřovacím prostředkům jeho 

filmařské imaginace. Motiv Prahy se objevil i v dalším "zbloudilém" 

díle Jméno kódu Rubín. I tady mylně, násilně a proti svému naturelu 

zvolil téma, které uvízlo v překombinovaném vyprávění. Jakkoli 

Němec tyto své filmy nedokáže docela zavrhnout, je si vědom jejich 

chyb a tomu také přizpůsobuje své další směřování. Cestu našel 

v technologických a formálních experimentech, oblíbil si zejména 

digitální záznam (Noční hovory s matkou, Toyen ), ale při natáčení 

kreativně využívá i fotoaparát (Krajina mého srdce). Jeho snímky se 

vymykají tradiční stavbě hraného filmu, mají podobu nadžánrových 

osobních výpovědí, do nichž autor silně promítá sebe sama. Způsob 

vyprávění připomíná impresivní filmové deníky, režisér stojí v centru 

9° Chytilová stojí v čele katedry, Němec vede jednu z dílen. 
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své práce, vstupuje do svých snímků jako jeden z protagonistů, 

zmocňuje se jich. Přitom se tato tendence zrodila více méně náhodně 

při realizaci Nočních hovorů s matkou (i když je autorovi bytostně 

vlastní), když se rozhodl natočený materiál "narazit" na téma 

rozhovorů se zesnulou matkou. Sám ironicky říká, že "podnikatelský 

záměr vyšel", a proto se ho drží, přestože nemusí být vždy šťastný a 

akceptovatelný. Například v Krajině mého srdce - která naopak 

vznikala z velmi niterných prožitků na hranici života a smrti - tato 

forma zbytněla v samoúčelné experimentování. Nicméně v dalším 

filmu, Toyen, se Němec jako tvůrce dokázal od svého ega částečně 

odpoutat. Přijal cizí látku a transformoval ji do osobní a velmi 

upřímné výpovědi. Do filmu osvobozeného od egoistického zatížení 

proniká "pouze" Němcovo osobité autorství, schopnost promlouvat 

prostřednictvím filmového obrazu, evokovat nehmotné pocity a stavy 

duše. Podařilo se mu velkým obloukem vrátit zpět a dotknout se 

filmového výrazu, jakého docílil před lety ve své prvotině Démanty 

noci. Pro režiséra to byla cesta vyčerpávající a plná omylů, ale i 

poznání: našel svůj specifický filmový výraz; došel ke zjištění, že 

s herci nemůže pracovat tradičním způsobem, protože ten se neslučuje 

s jeho poetikou. Našel své místo ve "filmovém undergroundu" a přijal 

skutečnost, že jeho snímky jsou určené minoritnímu publiku artových 

kin (distribuují se v minimálním počtu kopií, tedy 1-2). Nejen v tomto 

ohledu, ale svým celkovým přístupem ke kinematografii se ocitl na 

jiném břehu než Jiří Menzel, od něhož se stále očekává film, který 

naplní sály a získá ceny na komerčněji zaměřených velkých 

přehlídkách. 

Někde uprostřed stojí Věra Chytilová, ze všech tří tvůrců 

nejposedlejší filmařka, která stále chápe svou profesi jako poslání. Cítí 

nutnost být užitečná a prostřednictvím svých filmů poukazovat na 

nepravosti světa. Její aktivity výrazně přesahují rámec kinematografie, 

angažovala se například v kauze unáhlené privatizace Barrandova, 

vážně zvažovala kandidaturu do Senátu, podporuje ženské hnutí 

Rovnost šancí. Z velkého zájmu o společenské dění plyne její cit pro 

dokumentární tvorbu, jakkoli se její celovečerní dokumenty dotýkají 
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spíše osudů konkrétních lidí (či míst), plně v nich může realizovat 

svou dychtivou zvídavost a touhu po důkladném poznání zkoumané 

problematiky. Především ve filmech Vzlety a pády, Pátrání po Ester a 

Troja proměny v čase vypracovala velmi účinnou 

dokumentaristickou metodiku, v níž vychází z práce s archivním 

materiálem, kterou doplňuje vlastním pátráním, postupně skládá 

obraz, či spíše příběh - uplatňuje prvky napětí, nadhledu i humoru, 

spojuje fakta, dotváří je sytou zvukovou stopou, snaží se dozvědět co 

nejvíce a předat svou zkušenost divákovi. Její filmy nejsou 

bezchybné, Chytilová chyby a nedostatky miluje, libuje si v nich, jsou 

pro m poznávacím znakem skutečného života, o jehož zobrazení 

usiluje především. V dokumentech se například nerada vzdává 

určitých nashromážděných materiálů, které film zbytečně retardují, jí 

však připadají nezbytné pro komplexní dotvoření obrazu. V celkovém 

kontextu a významu filmů jde ovšem o "chyby" zanedbatelné, zatímco 

v případě hrané tvorby dochází k určitému přehmatu už v samotném 

zárodku filmu - ve volbě či formálním uchopení tématu. Těžko se 

odpoutává od naléhavosti sdělení, které chce předat a příliš urputně 

usiluje o to, aby zdůraznila morální apel. Výsledkem je pak nezřídka 

proklamativní tezovitost jako například ve filmech Pasti, pasti, 

pastičky nebo Vyhnání z ráje. Tato naléhavost je také jediným 

pojítkem mezi jejími projekty- těká mezi tématy i žánry. Čas prověřil 

její lidovou komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntag, kde dokázala 

spolu s živelným Bolkem Polívkou vytvořit jakousi ikonu jedné tváře 

české národní povahy. Kritikou odmítaný film se po létech dočkal 

jisté rehabilitace. To se zatím nedaří filmu Pasti, pasti, pastičky, 

v němž jsou příliš prvoplánově a tezovitě demonstrovány nešvary 

doby. Pod sociálně-satirickou vrstvou se v Pastech utopila intimnější 

rovina filmu, v níž režisérka navázala na své téma nevyrovnaných leč 

bojovných ženských hrdinek. Ženám "bojujícím" se společenskými 

konvencemi, s muži a hlavně se sebou samými se Chytilová věnuje i 

ve svém posledním snímku Hezké chvilky bez záruky, kdy opouští 

"společenskou angažovanost" a soustředí se více na téma soukromých 
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vztahů. K této intimnější formě se přiklonila po symbolicky 

přebujelém projektu Vyhnání z ráje. 

Tvorba Věry Chytilové vyvolává ze všech tří tvůrců největší 

rozpory, na jedné straně je nesporně vysoká kvalita dokumentárních 

filmů, a vedle toho nevyrovnané hrané snímky. Osobnost autorky stále 

vzbuzuje zasloužený respekt a její umělecká úroveň Je 

nezpochybnitelná, ale s jejími nevyváženými hranými filmy si často 

nevědí rady ani diváci, ani kritika. Část odborné veřejnosti 

rezignovala, ta druhá se stále snaží ve filmech Chytilové rozpoznat 

ozvuky někdejší tvorby. Jako by režisérka zbavená korektivů 

minulého režimu a ponechaná absolutní tvůrčí svobodě, ztratila nad 

svými filmy kontrolu. Dokud podléhala ideovým tlakům, byla nucena 

hledat optimální možnost pro vyjádření toho, co chtěla říci (protože 

nakonec vždy řekla to, co chtěla). Jakmile se může vyslovovat přímo, 

ztrácí svou někdejší pregnanci výrazu. 

Aspekty charakteristické pro současnou tvorbu těchto tří 

režisérů byly v jejich filmech zakódovány už od počátku, ale 

vyniknout jim dala až doba, která se pro jejich tvorbu ukázala být 

nejkritičtější. Pro Jiřího Menzela znamenaly poslední roky odklon od 

kinematografie; ve svých filmech nikdy neusiloval o výpověď, tato 

tendence nyní zbytněla a on přestal usilovat o film jako takový. 

Klíčovým prvkem jeho tvorby byl a stále je herec, a režisér sám se 

jako herec chová. Nejen že jako interpret vystupuje ve filmech jiných 

tvůrců, ale i jako režisér vyžaduje, aby "byl veden". 

Filmy Jana Němce jsou poznamenané experimentováním, tento 

přístup se pro něj stal charakteristickým výrazem. Neustále hledá -

nové formy a technologie zcela systematicky a programově, témata 

spíše živelně. Látky, které zpracovává, jsou vždy - ať už přímo, či 

alespoň druhotně - svázány s jeho osobou. Chová se spíše jako 

performer, hudebník či výtvarník experimentující a variující své téma. 

Daří se mu uchovat si nezávislost, ovšem za cenu, že na něj nikdy 

nebude upřena taková pozornost, jakou by si přál. 

Věra Chytilová je stále poháněna svou činorodostí, právě díky ní 

natočila pozoruhodné dokumentární snímky - práci jakoby bokem. 
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Dokumentaristicky uvažuje i ve svých hraných filmech, své myšlenky 

ale formuluje prostřednictvím širokého spektra výrazových prostředků 

oscilujících mezi filosofickým symbolismem a lidovým humorem. 

Stále si drží svůj charakteristický rukopis, beze zbytku ho ale 

podřizuje naléhavosti sdělení. 

Ve své práci jsem se pokusila shrnout posledních šestnáct let 

tvorby režisérů, kteří začínali točit filmy jako velké objevy- a posléze 

čelní představitelé - české nové vlny. Jejich tvorba byla na různou 

dobu násilně přerušená, pokračovala pak v prověrkách času a 

ideologických proměn. Vývoj jejich práce odráží tvůrčí hledání, i 

náznaky stagnace, každopádně vzbuzuje respekt. Nelze si nevšímat 

sporných a problematických momentů jejich díla, o to obdivuhodnější 

je, s jakou vytrvalostí tito tvůrci (samozřejmě každý po svém) usilují o 

zachování svých osobitých výrazových prostředků, které - ač prošly 

výrazným vývojem- stále nesou originální znaky autorů. Především 

v případě Chytilové a Němce je tento rys umocněn filmařskou 

dychtivostí objevovat nové cesty. Ve věku, kdy už by měli žít 

pohodlně "ze svých zásluh", je okolnosti nutí stále usilovat o hledání 

optimálního způsobu vyjádření. Je to patrné nejen z jejich díla, ale 

často se toto téma objevovalo i při rozhovorech s tvůrci, které pro mne 

byly neocenitelným zdrojem informací i silnou lidskou zkušeností. 
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7. Rozhovory s tvůrci 

7. 1. Věra Chytilová 

Při jaké práci vás zastihla revoluce v listopadu 1989? 

Chtěla jsem tehdy zachytit ten historický zlom. Začala jsem 

pracovat na textu, který jsme pak nazvali Katastrofický scénář. Jako 

inspirace mi posloužila rodinná situace mé spoluscenáristky, s níž 

jsem napsala Panelstory, Evy Kačírkové. Její muž se v předposlední 

etapě komunismu dostal do strany a dokonce na nějakou vedoucí 

funkci. A teď měl dilema, protože jeho žena a vůbec celá rodina s tím 

nesouhlasila. Pak přišel převrat a on měl strašný strach, co s ním bude. 

Z téhle situace vycházel scénář, z toho jeho strachu. Spolupracoval 

s námi tehdy Miloš Zeman, který během revoluce vystupoval a řečnil. 

Než se začalo s realizací, tak jsme si do rezervy natáčeli určité zásadní 

okamžiky, třeba odjezd sovětských vojsk. Počítalo se s tím, že tam 

budou vložené dokumentaristické sekvence zachycující některé 

klíčové události. Jenže to už byl pomalu rok 1992 a já zjistila, že na 

podobné látce pracuje i Vít Olmer, že také zpracovává tuhle revoluční 

epochu. Takže jsem od tohoto projektu upustila. 

Byl to projekt, který musel vzniknout bezprostředně po 

revoluci, protože jinak by už pro vás ztratil přitažlivost? 

Já jsem se v každém filmu snažila o zobecnění, aby to nebylo 

jenom o "tom". Samozřejmě, že každý ten film musí být konkrétně o 

něčem, ale současně musí postihnout i jakési generální téma. A tam 

byl hlavním tématem strach z nejistoty a také pokrytectví. Byla to 

doba, kdy se lidé projevovali. Nevěděli, dopadne-li to tak, nebo tak. 

Váš první realizovaný snímek po listopadu 1989 byl střihový 

dokument TGM- Osvoboditel. 

Ano. Oslovil mě Vladimír Opěla z Národního filmového 

archivu. Bylo to koncem listopadu a v březnu k výročí Masarykova 
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narození měl být film hotový. Bylo to strašně nakvap. Pro mě to 

znamenalo seznámit se s látkou, projít archivy, napsat scénář, 

realizovat film a sestřihnout ho, takže jsme ve střižně byli ve dne 

v noci, nakonec jsme tam i spali, abychom to dokončili včas. Na 

premiéře jsem se potkala s Václavem Klausem. Tehdy jsme se smáli 

tomu, že jsem chtěla tímhle filmem ukázat nové vládě, která šlape na 

neznámou půdu, jak se má vládnout. Ale když se to tak vezme, tak 

ano. Kdyby nová vláda dokázala od začátku přijmout základní mravní 

kód, o němž mluvil Masaryk, tak mohlo být všechno jinak. 

Myslíte, že jsme v porevoluční euforii morálku obětovali 

svobodě? 

Já myslím, že touha po svobodě byla tak šílená, že všechno 

ostatní šlo stranou. Byla taková euforie, že se věřilo, že to všechno 

bude jinak, bojovalo se nejenom proti zločinnosti, ale i proti blbosti. 

Zásadní chyba ale byla, že se udělalo jen takové čelem vzad, že se 

odhodily všechny dosavadní hodnoty. Já jsem vyznavačem 

vančurovského "vědomí souvislostí", vědomí toho, co je pravé a co 

není pravé. Nejenom udělat čelem vzad, všechno staré negovat a to 

nové přijímat se vším všudy, bez kritiky, bez opatrnosti a 

prozřetelnosti. Měla nastoupit mravní přísnost, to znamená nemstít se, 

ale všechno posuzovat střízlivě. Nenáhle propustit všechny vězně bez 

ohledu na to, co kdo udělal, aby se zas po půl roce všichni vrátili do 

vězení, ale hlavně se starat o to, aby věci měly řád, dbát na šetrnost, 

hospodárnost a smysluplnost. Zvláště když jsme amatéři, když 

s demokracií neumíme zacházet, učit se to ze všech stran. Nic z toho 

se nedělo. Mysleli jsme si, že všechno víme, svoboda a demokracie 

pro nás byla bezbřehá a neměla vůbec žádné masarykovské parametry, 

tedy že svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Chovali jsme 

se naivně a hloupě. Myslím si, že nakonec nejdůležitější věcí je 

kontrola, vědět, kolik toho unesu, a to, co nesu, musí být pod 

drobnohledem. 
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V dokumentu o TGM, ale i ve všech dalších velkých 

dokumentech, jste obdivuhodně pracovala s archivními záběry. 

Jak přistupujete k výběru materiálu, máte dopředu pevně danou 

osu, víte, co v archivu chcete objevit, nebo se film podřizuje tomu, 

co v archivech najdete? 

V případě TGM JSem nehledala Jenom v obrazových 

materiálech, ale hodně i v písemných dokumentech, snažila jsem se 

přečíst co nejvíc Masarykových textů a co nejvíc textů napsaných o 

něm, hledala jsem, kde to bylo možné. Ale já postupuji pokaždé jinak, 

nedá se říct, že by to byla jedna metoda. Třeba Praha- neklidné srdce 

Evropy, to byl vlastně střihák z hotových filmů o Praze, které jsem 

musela dát dohromady dotáčkami, abych vytvořila oblouk odněkud 

někam. Nebo třeba teď u filmu o Ester Krumbachové ... Ani jsem 

nevěděla, co všechno najdu, kde to najdu, a co mi lidi řeknou, kde se 

co objeví. Ačkoli ono toho o ní a s ní bylo natočeno celkem málo, 

navíc jsem neměla přístup do jejího bytu, takže to bylo komplikované. 

A jinak ... A co jsem to vlastně dělala ještě za dokumenty? 

Třeba Vzlety a pády, tam je také hodně práce s archivním 

materiálem. 

Tam to bylo jednodušší o to, že alespoň dva protagonisté -

Zdeněk Tmej a Václav Chochola- žili. Navíc jsem v té látce měla já 

sama uložený životní zážitek, takže jsem se vlastně dodatečně 

dovídala věci, které jsem předtím nevěděla. Třeba Tmej, toho jsem 

vlastně nijak dobře neznala, věděla jsem, že víceméně pomáhal Karlu 

Ludwigovi, dělal mu laboratorní záležitosti, ale měl řadu svých 

species, třeba stroboskopické efekty, o kterých jsem ani nevěděla, 

netušila jsem o jeho avantýrách se ženami. Ludwig byl zase úplně jiná 

káva, ryzí umělec, talent. Vždycky se něčeho zachytíte, ale recept na 

to není. Jdete za svým tématem jako ohař, zajímá vás to, chcete se 

dovědět. To je vodítko. Třeba dokument o Praze jsem přijala s tím, že 

Prahu vlastně neznám a že díky té práci budu nucena ji poznat. 

Důkladně. Dozvědět se, poznat, pochopit. Proto točím dokumenty, 
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nejen celovečerní, ale i malé věci, které se mi vlastně ani nevyplatí a 

nejsou nijak zvlášť honorované, ale mě to prostě zajímá a líbí se mi to. 

Jenom pro Febio jste udělala přes třicet krátkých filmů. 

Skoro čtyřicet, to byly Oka, Geny a Jak se žije ... Točila jsem i 

pro Nadaci film a sociologie. Poznala jsem nejrůznější lidi, spoustu 

profesí, oblastí, prostředí. Dostala jsem se do holobytů, mezi kopáče, 

podnikatelky, nádražáky, Rómy... Dostanete úkol, téma, musíte to 

natočit ve dvou dnech a ve třech dnech střihnout. 

Je pro vás takové omezení inspirující, nebo naopak stresující 

a svazující? 

Já na omezení nemyslím. Udělám si program, na obhlídky si 

zajdu předem, takže pak vím, kam bychom měli všude zabrousit, ale 

dopředu s lidmi nemluvím, to nemám ráda, protože chci, aby byli 

spontánní, nestojím o aranžované scény. Snažím se ale dozvědět o tom 

člověku - třeba o výpravčí na nádraží v případě Jak se žije na 

posázavském pacifiku - trošku víc, jaké je pozadí jeho práce, proč ji 

dělá ... Natočí se víc materiálu a pak přijde ta nejtěžší práce: sestřihat 

ho a dostat se do správné metráže. Když točíte na video, nehraje 

materiál roli, můžete člověka důkladně zpovídat, snímat ho 

v pracovním procesu, takže zachytíte pohyb a vidíte ho, jak pracuje, a 

co vlastně dělá. Je totiž potřeba, aby byl obraz pestrý, aby to nebyly 

jenom mluvící hlavy. A tak se třeba stalo, že se ve filmu vyloupla i 

celá problematika nádražáků a vlakové dopravy, i když jsme ten film 

točili kdesi na zastrčené zastávce na malé trati. Bylo mi to blízké, 

vyrostla jsem v nádražní restauraci, jako děcko jsem pobíhala mezi 

kolejemi. Proto jsem také vzala Kalamitu, věděla jsem, že mi prostředí 

i téma bude blízké. 

Na spolupráci s Bolkem Polívkou, která začala právě 

Kalamitou a pokračovala Šaškem a královnou, jste úspěšně 

navázala po roce 1989 komedií Dědictví aneb Kurvahošigutntag ... 
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Ještě před tím jsme ale s Bolkem pomýšleli na natočení filmu 

inspirovaného jeho hrou o Debureauovi, ale po revoluci jsme to 

zavrhli, už to nemělo cenu, protože to směřovalo k útěku ven, když 

tady byla nesnesitelná situace atd. Už na začátku devadesátých let 

jsem zamýšlela natočit Vyhnání z ráje, jenže Bolek byl pořád zavalený 

prací a jezdil po zájezdech. A tehdy mi jeho žena poradila, ať nejdřív 

děláme látku inspirovanou jeho vlastním zážitkem, tedy Dědictví, že 

do toho bude mít větší chuť. V Dědictví je scéna s Karlem Gottem

hlavní hrdina ho potká a má pocit, že si ho může koupit. Tohle je 

situace, kterou zažil Bolek. Někdy začátkem 90. let ho na ulici oslovil 

člověk s tím, že restituoval a má plno peněz. Měl pocit, že teď může 

mít všechno, i Bolka. Tohle pro nás byla výchozí situace, chtěli jsme 

dělat současnou látku, tak jsme se soustředili na to, co s lidmi udělaly 

restituce, co taková převratná změna v životě udělá s lidským 

charakterem, s morálkou, jak to lidi obnaží. Přemýšlejí, jak by 

podnikali, a co by vůbec podnikali, nevědí si rady ... Jak mají 

najednou spoustu přátel, a když pak zkrachují a přijdou o všechny 

peníze, tak se od nich každý odvrátí. . . Dědictví bylo velice 

kritizované, ale já si myslím, že ta věc měla hluboké morální jádro a 

ne litovala jsem. 

Dědictví je pozoruhodný film, kdykoli ho vidím znovu, 

připadá mi lepší a lepší. 

Kritika ten film označila za laciný. Nevím proč. Od začátku 

jsem věděla, že je to důležité téma a nechápala jsem, proč to lidi 

nevidí. Ale zajímavé bylo, že nejširší publikum Dědictví přijalo 

okamžitě. Film ještě nebyl na kazetách a lidi už se v hospodě bavili 

replikami, na černo si to nasnímali v kině. 

Diváci s tímto filmem velmi dobře navázali kontakt -

přestože nepostrádá silné téma, je vlastně velmi lidový. To pro 

vaši tvorbu není typické. 

Řekla bych, že Kalamita je také lidová. Dědictví bylo totiž 

realistické, ačkoli to byl takový imaginativní realismus, a 
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psychologicky pochopitelné i průměrnému nebo podprůměrnému 

divákovi. Mělo to svoji pravdivost obyčejného člověka, takové to 

hospodské filozofování, a navíc Bolkovo mistrovství ... Možná někteří 

lidé museli udělat určitou osobní zkušenost, aby Dědictví dokázali 

zhodnotit. Ale já jsem si vždycky byla vědoma toho, že v první rovině 

musí být film přijatelný pro běžného diváka, teprve v dalších plánech 

je zakódované poselství. 

Do jaké míry při práci na filmu myslíte na diváka? 

Nemyslím na něj. Divák jsem já. Myslím na to, aby film měl 

nějakou logiku příběhu. Nesnažím se uměle dělat intelektuální film. 

Proč? Chci vyjádřit konkrétní téma, konkrétní problematiku, která má 

potenciál obsáhnout obecnější téma. Třeba Faunovo velmi pozdní 

odpoledne nebylo jen o jakémsi chlápkovi, ale o stárnutí, o proměně 

hodnot, které stáří přináší, o tom, co po nás zbude. 

Zdálo se, že jste si Dědictvím připravila dobrou pozici pro 

další práci, film byl divácky úspěšný, a přesto trvalo pět let, než 

jste přišla s filmem Pasti, pasti, pastičky. 

Já jsem totiž tenhle film chtěla původně natočit v Austrálii, 

v australské produkci a s tamními herci. Krzysztof Teodor Toeplitz, 

s kterým jsem se znala z FAMU, tam tehdy působil na filmové škole, 

otevřely se tam určité možnosti. Také jsem se dostala do kontaktu 

s Dášou Bláhovou, která tam žila, pracovali jsme na scénáři, ještě 

společně s jedním australským autorem. Ale dost jsem se toho bála, 

jednak jsem neovládala dokonale jazyk, pak jsem nerozuměla místním 

reáliím, takže jsem nemohla do toho příběhu zasunout nic zvenčí. Pak 

jsem se ale musela vrátit domů, protože rodiče těžce onemocněli. 

Nakonec jsem Pasti natočila u nás. Zdálo se mi, že u nás mužský 

šovinismus stále narůstá, proto jsem to téma chtěla dělat. Navíc ten 

případ se tady opravdu stal, ta žena byla zavřená, a chlapi ne, dalo by 

se říci, že byli potrestaní samotným faktem kastrace, ale vnitřní dilema 

je hlubší, je v tom, že všichni jsou vlastně vinni. Myslela jsem, že to 

souvisí s celkovou morálkou, že jsou vinni opravdu všichni, a že je 
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nezbytný nadhled, protože jinak se z toho nevymotáme. Každý dělá 

chyby, ale je třeba si z nich brát poučení. Jenže se nebere. 

V Pastech, ale koneckonců ve všech vašich filmech, je vidět 

pestrost hereckého obsazení, stavíte vedle sebe populární herce, 

takřka neznámé herce i neherce. Jak k obsazení přistupujete, co je 

pro vás při výběru podstatné? 

Já si myslím, že herecká profese není doceněná, je mi líto, že 

herci z oblastních divadel mají tak málo příležitostí. Naopak je mi 

protivné, jak se někteří známí herci točí neustále v kruhu a jsou stále 

obsazovaní do podobných rolí. Pak je také zajímavé vzájemné 

působení herce na neherce a naopak. Neherec, pokud je talentovaný, 

zůstává ve svém projevu vždy pravý, kdežto herec se naučí do role 

dostat, může podlehnout hereckým stereotypům. Ale ve spojení 

s nehercem objevuje svoji umělost, a nutí ho to hledat cestu 

k přirozenosti. Je to i otázka umělosti a naopak přirozenosti jazyka. 

Nikdy jsem neřekla neherci, aby určitou repliku řekl konkrétním 

daným způsobem, řekla jsem mu třeba, aby pozdravil, ale ne jak. Aby 

byl svůj, aby tomu něco dodal. Když herci nabídnete roli, tak mu 

musíte dát přečíst scénář, kdežto nehercům se snažím scénáře nedávat. 

Ale i herce se pak snažím ve chvíli, kdy scénář znají, vykolejit, třeba 

chci, aby repliky říkali svými slovy, nebo jim položím nějakou otázku 

docela mimo text a hned nato jedeme scénu znova, nakonec je často 

ve filmu právě tahle verze. Často beru i první klapky, zásadně nic 

nezkouším a točím všecko, i chyby. 

Při takovém způsobu práce se pak musí v průběhu natáčení 

zásadně proměňovat scénář. 

Scénář je pro mě jenom nejzákladnější vodítko, kolikrát se do 

něj ani nepodívám, když točím. Když režíruju, tak si připadám jako 

lovec, který loví to nejpravější nebo nejsprávnější. V době, kdy máte 

napsaný scénář, tak si o filmu něco myslíte a nějak si ho představujete. 

Ta představa se ale promění už ve chvíli, kdy film obsadíte, když ho 

pak točíte, už vidíte, že točíte zase něco trošku jiného, nebo že se vám 
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to kroutí pod rukama, nebo že se to vymyká, anebo tam zahlédnete 

lepší kořist. A když pak materiál stříháte, tak najednou vidíte, že to 

třeba tady zbytečně ztrácí šmrnc, tam něco uberete, tam přidáte, 

přehodíte ... Film se proměňuje do poslední chvíle. 

Jak do tohoto způsobu práce zapadá producent, který chce 

mít nad výsledkem určitou kontrolu? 

Bezpodmínečné je plnění plánu, ale když točíte nějakou scénu 

jinak, jinak věci formulujete, nebo si natočíte v rámci rozpočtu něco 

navíc, tak to vlastně vůbec nevadí. Priorita je rozpočet a natáčecí plán. 

Já prostě vím, že nemůžu překročit plán a rozpočet. Obojí se dělá na 

daný scénář. Ale když pak třeba prší, nebo naopak neprší a mělo by, 

tak holt musíte jít natáčet něco jiného. Dřív se na déšť nebo na slunce 

čekalo, kdežto dneska se nečeká, vy víte, že musíte natočit v daném 

čase celý scénář a že rozpočet počítá třeba s pětadvaceti natáčecími 

dny - a v těch pětadvaceti dnech se musíte nějak aktivně a pružně 

pohybovat tak, aby se to stihlo. 

Další hraný film po Pastech bylo Vyhnání z ráje, počtvrté jste 

točila s Bolkem Polívkou, společně jste podepsaní i pod scénářem, 

jak vypadá spolupráce dvou tak vyhraněných osobností? 

Přišla jsem s námětem, ale Bolek věděl, že film bude stát na 

jeho roli. Logicky chtěl scénář co nejvíc ovlivnit. Já jsem vlastně jen 

tak přicmrndávala, co jo, co ne, co se mi nelíbí. .. Nechala jsem ho jet 

na plné pecky, a pak jsem něco přidala, něco vynechala. Ono se to pak 

natočí, rozseká, přehází, pak slepí, zas rozstříhá, něco se přidá, něco 

změní ... Na to už on nemá trpělivost. Ani do režie se moc nemontuje. 

Ačkoli, tady hraje postavu režiséra a já mám podezření, že mě tak 

trochu parodoval. 

V čem vidíte kouzlo a přitažlivost Polívkovy osobnosti? 

Je to skvělý herec, ale navíc dokáže mít soucit s člověkem, 

chápe lidské slabiny. Je vzdělaný a má obrovskou představivost. Je 

rozkoš s ním pracovat. Ale to víte, že je to s ním někdy hodně těžké ... 

121 



Dostáváte se při natáčení často do konfliktů? 

On se někdy bouří, když nezkouším. Mám - v poslední době 

zvlášť - takovou dokumentaristickou metodu: čekám, co se vyvine ze 

situace, a z toho si pak beru. Nechci herce omezit svou představou. 

Když teď točím na video, můžu jet celou scénu několikrát. Nechám 

herce ve zmatku a oni pak musí rodit. 

Vyhnání z ráje bylo podobenství s řadou symbolů, o čem pro 

vás tenhle projekt je? 

Je to film o poznání svobody a o tom, co to poznání s člověkem 

udělalo. Svoboda představovala ráj a osvobození tu bylo jaksi 

komplexní, od všeho, tedy i od oblečení. Byl to složitý záměr 

související s dobou, kdy nevíte, kde je nevinnost a kde začíná 

rafinovaný podvod, kde je ten čistý ráj a kde je to jen hraní si na ráj, 

předstírání. Jestli člověk není člověkem vlastně jedině tehdy, když je 

plný chyb. Bylo tam zakomponováno hodně rovin. Nahota tu měla 

sloužit jako jeden z prostředků umožňující pozorování druhu homo 

sapiens. Mimo jiné jsme se chtěli bavit o tom, co je podstatou člověka, 

jestli je spíš dobrý, nebo zlý. A proč často reaguje zle, ačkoli k tomu 

nemá příčinu. A jak přemrštěnou roli hraje v jeho životě estetika, jak 

je určující pro vztahy, jak působí diskriminačně - koneckonců i 

rasismus je na estetismu založený, někdo má černou pleť, jiný žlutou 

nebo bílou- to je taky estetický aspekt. 

Proč si s tímhle filmem - podle vás - lidé tak trochu nevěděli 

rady? 

Myslím, že někoho mohla odpuzovat forma, někdo se zase při 

pohledu na nahé lidi styděl, někdo prostě odmítal přemýšlet. .. Nebo 

jsem šlápla na zakázanou půdu, možná to bylo příliš nahlas vyřčené 

nebo proklamativní. Nebo to byl třeba špatně natočený film ... Třeba 

bude pochopený po letech. Nevím, pro mě bylo důležité uvědomit si, 

že letíme na zeměkouli vesmírem a úplně ignorujeme to, jak se k sobě 

chováme. To mi dost vadí, ta neschopnost nadhledu, manipulace 
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s lidmi a nejen s lidmi, to, že nepodstatné věci jsou na prvním místě, 

pořád jen ten povrch. Nepomůže, že jsme nazí, pořád chceme vidět 

rozdíly. 

O čem bude váš zatím poslední film Hezké chvilky bez 

záruky? 

Hezké chvilky jsou pro mě o nejrůznějších traumatech a 

bolestech, které se střetávají u profesionála, tedy u psycholožky, a 

nakonec ho také semelou. Každý člověk má potřebu vztahu, tahle 

potřeba se v různých životních obdobích proměňuje. Lidi o tom 

potřebují mluvit, sdělit to, hledají pomoc, protože ji nenacházejí 

u sebe, ani u svých blízkých, jdou za psychologem. Ten film je takové 

moje shrnutí, má strukturu drobných, větších i útržkovitých epizod. 

Stavba je taková, aby postihla maximální škálu vztahových bolestí, 

některé jsou humorné, jiné zase kruté. Po formální stránce by to neměl 

být stylizovaný film, alespoň zatím tam stylizaci nevidím. 

Vaším velkým tématem byla Božena Němcová, usilovala jste 

o realizaci tohoto projektu po roce 1989? 

Samozřejmě. Na téhle látce jsem pracovala léta a začátkem 

devadesátých let jsem se k ní vrátila. Ve tvůrčí skupině Antonína Máši 

jsme ji dokonce dotáhli do stadia příprav, měli jsme lokace, obsazení, 

všechno. Do filmu vstoupila televize, chtěla pětidílný seriál, nakonec 

jsme se domluvili, že by byl dvoudílný film a pětidílný seriál, kde by 

se mohly určité motivy více rozvést. Na svou dobu to byl dost velký 

rozpočet, asi třicet pět milionů. Ztroskotalo to na ochotě Barrandova, 

chybělo pět milionů. 

Pod scénářem jste podepsaná sama, to je pro vaši práci dost 

netradiční, obvykle máte spoluautora. 

Scénář jsem nakonec napsala opravdu sama. Původně jsem si na 

to netroufala. Zkoušela jsem to s Karlem Sidonem, s Ivou Hercíkovou, 

ale pořád jako bych byla tlačená do určitých pohledů. Vždycky jsem 
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se se spoluautorem neshodla na nějaké struktuře toho či onoho. Přitom 

jsem měla nastudované všechny materiály z Památníku národního 

písemnictví a stohy různých podkladů jsem si nanosila domů do 

sklepa, kde jsme na látce pracovala. Když jsem si takhle zase jednou 

doma naříkala, že nejsem se spoluscenáristou ve shodě, tak mi můj 

tehdejší muž Jaroslav Kučera řekl: "Proč si to ne napíšeš sama?" Tak 

jsem si řekla, že to zkusím. Scénář jsem pak odnesla na Barrandov, 

kde byl tehdy-- myslím- Toman, tam to považovali za velkou drzost. 

Tvrdili, že je to příliš kritické, přitom já to psala jako glorifikaci 

Boženy Němcové. 

Scénář pak vyšel ve Světové literatuře, lidi litovali, že ten film 

nevznikl. Dnes už by stál strašné milióny. Určité reálie už neexistují, 

v Ratibořicích je všecko jinak - tam to bylo právě všecko krásně 

v ruinách. Měla jsem to rozdělené na fiktivní část na Starém Bělidle a 

na skutečný domov u panského dvora. Byla to vlastně koncepce 

vykládat životem dílo a dílem život. Prokombinovala jsem úryvky 

z díla Němcové s jejím životem. I pasáže z pohádek jsem použila, 

abych vyložila vztahy v její rodině, protože ona měla špatný nebo spíš 

disonantní vztah s matkou, byl mezi nimi velmi malý věkový rozdíl. 

Rozuměla si ale velmi s otcem, který zase ale neuměl česky. To byly 

všechno zajímavé věci. 

Jaké kandidátky na hlavní roli jste v průběhu let měla? 

Myslela jsem na Janu Březinovou, ale z toho sešlo, protože 

onemocněla a přípravy se táhly. Uvažovala jsem i o Mahuleně 

Bočanové a Barboře Kodetové, tam jsem nacházela jakousi podobnost 

s Němcovou. Velmi se mi líbila Anna Hanáková, ta by měla zase 

schopnost ironického odstupu. Borise Rosnera jsem měla vybraného 

na Němce. 

Jste typ filmaře, který si objeví látku, najde si své téma a 

pak se ho snaží prosadit k realizaci ... 

Tak je to dneska, kdy se musíte snažit prosazovat. Dřív byly na 

Barrandově čtyři nebo pět tvůrčích skupin, kde se látky takzvaně 
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vyvíjely. Každá skupina věděla, že má na výrobu pěti filmů za rok, ale 

pracovalo se třeba na dvaceti tématech. Byla jistota, že pět z nich se 

natočí, jiné se překulí do dalšího roku nebo se budou vyvíjet několik 

let. Pořád měli rozpracované látky, náměty, které je zajímaly, buďto 

s nimi přicházeli autoři, nebo je vyhledávali sami vedoucí tvůrčích 

skupin, anebo si témata přinášeli sami režiséři. Já jsem byla u 

Ladislava Fikara. To byl člověk s literárním přehledem, před tím 

pracoval v nakladatelství, když absolvoval na FAMU náš ročník, tak 

měl nastražená tykadla na všecky strany, rozhlížel se, kdo se kde 

vyloupne, s kým by se dalo spolupracovat. 

Dnes jste v čele katedry režie FAMU, k čemu studenty 

vedete? 

Především chci, aby si uvědomili, kdo jsou a co chtějí říct. 

Samozřejmě je musíme naučit řemeslu, talentu je nenaučíme, ten 

můžeme nanejvýš rozeznat, ale můžeme je naučit, jak se vyvarovat 

chyb, nicméně je nemůžeme do ničeho nutit a znásilňovat je. Kolikrát 

vidím, že si člověk nedá říct a nedá říct a dělá to po svém, už mu to i 

vyložím, udělám analýzu, jak by to mělo být, že třeba tam a tam kápl 

na zajímavou záležitost, kterou by mohl rozvíjet a místo toho, jelikož 

je mu to třeba cizí nebo je zmatený, tak místo toho si přinese úplně 

jinou látku. A zase je tam problém, on ji zase vidí jakoby zevně a 

neuvědomuje si, v čem je podstata věci. Takže já je učím udělat 

analýzu a rozeznat, co se skrývá v látce. 

Vyprávěla jste, že právě tohle uměla výborně Ester 

Krumbachová, o které jste natočila svůj poslední dokument. 

Proto jsme se také tak sblížily. Některá látka vypadá zajímavě, 

ale je z ní pak blbej film. Třeba dobrodružné americké filmy, kde jde 

o nějaké ty honičky, ale i v těch honičkách by se dalo najít jádro věci, 

protože akce je jenom takové "maso", ale podstata je v tom, proč se ti 

lidé octli tam, kde jsou, jak se do té honičky dostali. A tady si můžu 

vybrat třeba úzkost nebo strach, můžu si vybrat, že ten člověk třeba 

tímto způsobem experimentuje, že riskuje, že se nudí, že se chce 
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bavit. .. Potom hledám v tom člověku, kdo to je, o čem hraje, ale mělo 

by to odpovídat osobě autora, abych nehledala něco, co je mi totálně 

cizí a pak nechápala, proč to vlastně dělám. Ale jsou takové přístupy, 

které prostě jen ilustrují danou látku. To se děje třeba, když točíte 

v zahraničí, kde neznáte problematiku, tam pak autor zůstane odcizen, 

jednoduše tomu nerozumí. Třeba Forman mi říkal, že když v Americe 

už nemohl přijít s vlastním tématem, tak si vybíral z toho, co mu 

nabídli a zpracoval tu látku po svém. Kdežto tady nás zajímá spíš 

autorský film. Vyjadřujete se ke skutečnosti, kterou žijete, myslíte si, 

že je důležité se k ní vyjadřovat, protože jde o jakýsi rozhovor 

s divákem o dané problematice, kterou společně prožíváme. Tenhle 

přístup je nenahraditelný, ale už to silně mizí. 

Zastavme se na chvíli u Ester Krumbachové, ve filmu 

Pátrání o Ester jste o ní vy sama hovořila docela málo, jak jste si 

vlastně rozuměly, dvě krásné, inteligentní a ambiciózní ženy, to 

musel být karambol. 

Vůbec ne, my jsme si ohromně padly do oka. Přišla za mnou do 

filmového klubu a ihned to bylo naprosté spříznění duší, v pohledu na 

svět, v nadhledu nad žabomyší existencí, ve smyslu pro humor. .. 

Dokonale jsme harmonizovaly. Hodně jsem přemýšlela o tom, čím to 

bylo, protože Ester dokázala být výbušná, nedůtklivá, mlátila a 

vyhazovala své muže, nebo zdrhla a na natáčení jsem ji pak 

neviděla ... Já jsem zase vzteklá, dovedu se pohádat. Ale mezi námi 

tyhle spory vůbec nebyly. My jsme se dokázaly všemu smát, přišlo 

nám komické, s čím vším lidé zápasí, jaké mají problémy. Vždycky to 

byla nesmírně intenzivní hodina, dvě nebo celé odpoledne. Člověk si 

s ní vždycky uvědomil, co chce a co ne. 

Jak jste pracovaly? 

Prostě jsme mluvily a ihned jsme to psaly. Nikdy to nebylo tak, 

že by něco napsala doma a pak to přinesla. Psalo se na fleku a o 

významu každé věty jsme diskutovaly. 
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S Ester Krumbachovou jste se vrátila ke spolupráci ještě 

v devadesátých letech. 

Ano, rozepsaly JSme Sedmikrásky po padesáti letech. 

Sedmikrásky začínají: Když je všechno zkažené, tak budeme zkažené i 

my ... Tohle by začínalo přesně naopak: Když je všechno tak skvělé, 

tak budeme také prima, a dvě staré báby by začaly všechny kolem 

napravovat. Nedopsaly jsme to, Ester zemřela. 

Není tajemstvím, že se dostáváte do konfliktu s producenty, 

za léta odstátněné kinematografie jste jich vystřídala několik, 

nenašla jste si nikoho, kdo by se o vaše projekty staral. Sháníte 

tedy peníze na své filmy sama? 

Sama. A docela mě to otravuje, nebaví mě to. Ubíjejí mě 

nutnosti obcházet lidi, celkem jsem to už vzdala. Kdybych byla mladá, 

tak bych měla třeba víc energie pro věc. Ale znechucuje mě celková 

situace, podceňování důležitých věcí, bezohledné a sobecké jednání, 

nejen u nás, všude. 

Vy ale přece nežijete s pocitem naprosté marnosti. 

Ale žiju. Nejsem sice pesimista a škarohlíd, ale uvědomuji si, že 

člověk si valnou část života myslel, že je to v nějakých 

profesionálních rukách, ale není to pravda. Je to strašná amatéřina, řídí 

se to amatérsky, protože levá ruka neví, co dělá pravá. Kupodivu, že 

se to ještě nepotopilo. Myslela jsem, že právě kumšt a filozofie má 

povinnost poukazovat na nejrůznější problémy. Právě to jsem chtěla 

od filmu. Ale tady se vždycky myslí jen na to, jestli film vydělá. No 

nevydělá! 

Ale nakonec děláte to, co jste vždycky chtěla. Ukazujete ve 

svých filmech na problémy, které považujete za důležité. 

Snažila jsem se, snažila. Měla jsem štěstí, že mě vždycky 

zajímala spousta věcí. Takže jsem se vlastně mohla zabývat "jen" tím, 

co mě zajímalo. Zajímalo mě: Proč? Proč ten člověk takhle jedná a 

proč to tak je ... Proč já jsem taková? Proč někoho tenhle problém 
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nechává klidným? Proč neumím tohle? Proč neumím udělat pořádně 

pořádek? Proč někdo věnuje čas rovnání štosů a pro mě je to ztráta 

času. Když jsem nemohla točit, tak jsem šla na zahradu a něco jsem 

sázela. Odvedla jsem si myšlenky a byla jsem vlastně ráda. Zazlívali 

mi, že nevytrhávám plevel, že sice zasadím kytky, ale všechno ostatní 

tam nechám taky. Jenže mě se líbí i ta kopřiva. 

Praha, duben 2001, květen a červen 2005 

7. 2. Jan Němec 

S jakými pocity jste se v prosinci 1989 vracel z exilu? 

Chtěl jsem domů, jinak jsem nemohl, neměl jsem žádné 

občanství, nikam jsem nepatřil. Věděl jsem, že je na prezidenta 

navržen Václav Havel, můj vzdálený bratranec a kamarád, tak jsem si 

říkal, že když ho zvolí, tak Československo už nebude tím místem, 

kde bych musel jít do vězení nebo kde by mě popravili. Samozřejmě 

jsem si myslel, že se naváže na to, co bylo před tím, že se Barrandov 

zase stane profesionálním studiem a poskytne šanci lidem, kteří něco 

umí a něco dokázali pro český film i ve světě. Ale hlavní impulz k 

návratu byl ten, že už mě to venku nebavilo. Samozřejmě jsem měl 

problémy, neměl jsem doklady, nebylo tedy kam dát vízum, 

porouchalo se letadlo, dva dny jsem čekal v Holandsku, jenom návrat 

samotný nebyl nijak lehký. Hned po Novém roce jsem zavolal na 

Barrandov, tam byl ředitelem Karel Vejřík, a ten prohlásil: "Musíme 

vyhodit nějaké filmy, doba je jiná, tu komunistickou propagandu už 

dělat nemůžeme, takže je tu volná kapacita na několik filmů, jestli 

máš nějaký námět, sem s ním." Samozřejmě jsem mu řekl, že námět 

mám. Za dva dny jsem měl sdělit, oč jde. Probral jsem tedy nějaké 

náměty, které jsem měl připravené s Krumbachovou, ta chtěla dělat 

jednu Havlovu látku, já ale řekl, ne, nebudu se už nikdy plést do 

politiky. Vzpomněl jsem si ale, že mám dávno schválené Utrpení 

knížete Sternenhocha, to bylo ještě v dramaturgické skupině Šmída-
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Fikar, ještě jsem měl schované posudky od Hrubína, že by to bylo 

nejkrásnější spojení Klíma a Němec a kdesi cosi. Scénář jsem neměl, 

ten se ztratil a nenašel. Takže jsem rychle nadiktoval, co jsem si 

pamatoval, a udělal jakousi novou verzi. S tou jsem přišel do skupiny 

Jiřího Blažka. V únoru byl hotový scénář a první natáčecí den jsme 

měli 1. 5. 1990. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych hned mohl začít 

točit, ale když ředitel studia řekne, že má volné kapacity ... Řekl bych, 

že jsem si za daných podmínek a okolností vybral látku nejlépe, jak 

jsem mohl. 

Jaký jste zvolil přístup k předloze? 

Koncept, který jsem měl ještě před invazí v roce 1968, byl velmi 

klímovský: hnusárny, underground, něco totálně děsivého, věrného 

předloze. Když jsem se vrátil do Prahy a viděl, jak všichni jásají, řekl 

jsem si: nebudu točit o tom, jací jsme byli, ale ani o tom, jaké to bude 

skvělé. Rozhodl jsem se, že uberu, že vyměknu, nebude se tam tříštit 

hlava o zeď, nebude to takový underground. Naopak se pokusím 

udělat film, jako když pejsek s kočičkou vařili dort, zkusím vybrat to 

nejlepší, co je, a udělat takový kompakt. 

Tak vznikalo i obsazení? 

Naprosto! Řekl jsem si, kdo je tu nejlepší? Jaromil Jireš m1 

představil Jiřího Bartošku, ten mi padl do oka, protože to je šarmér, 

krasavec a milý člověk. Na hlavní postavu se mi líbil Michael Kocáb, 

jako dekadentní, degenerovaný blbec, což si o něm myslím dodnes, že 

je dekadentní, degenerovaný a blbý, já ho strašně nežeru. Ale on 

neměl čas, protože vyháněl Rusy. Mezitím jsem se ale seznámil 

s Pražským výběrem, kde byl Vilém Čok, ten byl naopak osobní, 

vstřícný, příjemný. Byla to určitě lepší volba, protože Kocáb by to 

totálně pokazil. Pak tam nesměl chybět Pavel Landovský, který se 

také vrátil z exilu, ten tam měl hrát z principu, kohokoli. Také jsem si 

nechal promítnout nové české filmy, nejlepší byl jednoznačně Čas 

sluhů, díky tomu jsem poznal Ivanu Chýlkovou, ta byla bezvadná. Pak 

samozřejmě Bolek Polívka, viděl jsem, co s ním dělala Věra 
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Chytilová. Pak tu byl dlouholetý přítel Josef Abrhám, hned jsem viděl, 

že ten tu má status hvězdy. Chtěl jsem za každou cenu jen hvězdy, ale 

chtěl jsem s nimi pracovat docela jinak, než tady s nimi točil Smyczek 

nebo Svoboda. Bylo to takové obsazení, jak se nemá dělat. Na hudbu 

jsem chtěl Jana Hammera, v té době velmi slavného. Ještě výtvarníka. 

Josef Vyleťal byl mrtvý, tak jsem se seznámil s Michalem 

Rittsteinem, který to dělal strašně rád. Prostě jsem šel po "who is 

number one". Moje jediné, zato totální šlápnutí vedle, byl kameraman 

Macháně, se kterým jsem dělal svůj poslední film před odchodem, 

Proudy lásku odnesou. Tehdy začínal a byl naprosto skvělý. Netušil 

jsem, že byl pak v partaji a že dělal hlavně německé seriály, nic jsem 

nevěděl, nebyl čas se po tom pídit. Je-li na tom filmu něco 

profesionálně špatného, tak je to kamera, protože to je prostě německá 

televize. Nicméně jsem si myslel, že jsem dal dohromady ten nejlepší 

československý tým. Opravdu jsem si myslel, že dělám film na Zlatou 

palmu v Cannes. A byl jsem přesvědčený, že jsem "king, ze všech 

kingů nejkingovatější". A ono se ukázalo, že takhle to nefunguje. 

Premiéra byla v dubnu 1991, přestože natáčení skončilo už 

v srpnu 1990. Co způsobilo takové zdržení? 

Měl to být skutečně první polistopadový film. Jenomže tam byl 

problém se střihačem Aloisem Fišárkem, který měl film stříhat, ale 

musel dodělat nějakou práci v Íránu, takže postprodukce, a tudíž i 

premiéra se musely zdržet o půl roku. Bylo mi to líto, ale měl jsem pro 

ten Fišárkův kšeft pochopení, bylo to za spoustu peněz. Když jsem se 

vrátil domů, tak jsem neměl vůbec žádné peníze. Přijali mě na 

Barrandov do zaměstnaneckého poměru, bral jsem asi dva tisíce sto 

měsíčně. A poněvadž jsem byl vedený zase jako začátečník, tak jsem 

bral za režii osmatřicet tisíc korun před zdaněním, za scénář jsem taky 

něco dostal, takže to bylo asi padesát tisíc, ale v zásadě jsem neměl 

žádné peníze, žádné bydlení, žádné auto, nic. Ale bylo mi to úplně 

jedno, nezajímalo mě to. 

Film V žáru královské lásky byl tehdy přijat velmi odmítavě. 
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Kritiky byly většinou negativní a hodně negativní, ale bylo i pár 

skvělých. Nicméně na film se chodilo, po dvou týdnech jsme měli 

padesátitisícího diváka, a to se promítalo v jediném kině, v Blaníku. 

Ale kritiky spoustu lidí odpudily, ačkoli on je hlavně odpudil sám 

film, protože je prostě odpudivý. 

Václav Marhoul tehdy prohlásil, že je to "balvan vržený ze 

schizofrenního kosmu do bahnité tůně." 

To se mi líbí! Marhoul se za ten film tehdy postavil. To bylo 

v době, kdy se zmocnil Barrandova, což mí kolegové silně kritizovali. 

Já jsem se v té době tak alibisticky plácal mezi oběma stranami -

chtěli mě Krejčík a Chytilová, ale i Marhoul a jeho parta. Nevěděl 

jsem si s tím rady, dlouho jsem tady nebyl a opravdu jsem situaci 

nerozuměl, chtěl jsem jen točit filmy, když jsem dvacet let nemohl. 

Když byla na Barrandově schvalovačka V žáru královské lásky, tak se 

tam ozvaly i hlasy- nebudu je jmenovat, ale dodnes točí - že by se 

ten film měl zničit, že to je hanba české kinematografie. Marhoul - ať 

je jaký je - se za něj stoprocentně postavil. První, komu jsem film 

ukázal, byl samozřejmě Václav Havel, čerstvý prezident, strašně se na 

to těšil. Projekce byla na stejném místě, kde mi kdysi řekli, že už 

nesmím točit, v takovém tom červeném prezidentském promítacím 

sále. Vzal jsem tam celý štáb. Když to skončilo, tak bylo připraveno 

takové malé pohoštění, objevila se tam Olga Havlová a povídá mi: 

"No jo, Honzo, co jiného jsme od tebe mohli čekat!" Malinko obrátila 

oči v sloup a odešla. Václav film vůbec nekomentoval a odešel na 

nějaké zasedání. Olga vyřkla soud a Václav mlčel, nejspíš se mu to 

taky nelíbilo. Na oficiální premiéru, která byla v Blaníku, jsme 

pozvali všechny státní činitele, ale z Hradu nikdo nepřišel. Ale kdo se 

tam přihnal, byl Václav Klaus, kterého jsem v životě předtím neviděl. 

Tleskal při filmu, šel pak na večírek, tiskl mi ruku a v jedné z knih 

svých projevů se pak o filmu fundovaně vyjádřil. Nevím, jestli mu 

bylo sympatické, že jsem nepatřil do žádné party, nevím a nechci se 

ho na to ptát, už si nechci rozházet žádného prezidenta. Ale bylo to 

bizarní, všichni, kteří mě znali, s tím filmem nechtěli mít nic 
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společného. Soukromě jsem film promítl Antonínu Liehmovi, ačkoli 

si o něm myslím své, ale měl jistou pozici mezi intelektuály, u nás i ve 

světě. A ten taky řekl: "Honzo, nezlob se, tohle ne, ani se nezmíním, 

že jsem ten film viděl." Takže takové byly reakce ... Já mám ten film 

rád, i když vím, že má spoustu chyb, od režie, přes obsazení, kameru 

až po pitomou hudbu Jana Hammera. Naivně jsem si myslel, že když 

bude dělat hudbu on, film koupí Američani. Nic z toho, co jsem 

zamýšlel, nevyšlo. Největší porozumění se mi dostalo od Japonců, těm 

se líbila kombinace staré Prahy a žižkovské věže, považovali to za 

zajímavou vizi civilizace blízké budoucnosti. 

Žižkovská televizní věž se objevuje prakticky ve všech 

filmech, které jste natočil po návratu z exilu. Čím vás tak 

fascinuje? 

Moje filmy z devadesátých let jsou takové stylizované příšerky, 

které se dotýkají fantazie, ale zároveň jsou svázané s realitou současné 

Prahy. Ta věž mě pronásleduje. Když jsem v prosinci 1989 tuhle 

stavbu z náměstí Jiřího z Poděbrad uviděl, tak jsem říkal: "Proboha, 

jsou tu marťani!" Dost se mi líbila teorie, že to měla být největší 

rušička v Evropě, nebo nejvyšší komunikační věž při útoku vojsk 

Varšavské smlouvy na NATO, kterou by americké bombardéry 

nezničily, protože by zabily sto tisíc lidí. Navíc to stojí na židovském 

hřbitově ... Ale fascinuje mě i vizuálně: je to moderna nebo rakovinný 

nádor? Asi bude v každém mém filmu. Ale co s Toyen? Leda bych 

tam dal nějakou vizi. 

Praha hraje klíčovou roli ve všech vašich polistopadových 

filmech, je to důsledek stesku po domově? 

To naprosto ne. Jsou to prostě moje kořeny. Jsem v Praze 

ukotvený jako byl Faulkner na americkém Jihu. Byť jsem měl nějaké 

odbočky: Mnichov, Stockholm, Kalifornie ... Do Prahy patřím a 

považuji se za pražského autora. Třeba když jsem točil v Mnichově 

Kafkovu Proměnu, tak jsem se strašně moc snažil navodit atmosféru 

Prahy. To nelze. Rok života jsem strávil jako poradce na Nesnesitelné 
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lehkosti bytí, mám zásluhu na tom, že Češi ve filmu nevypadali jako 

Albánci, ale přesto nejde udělat Prahu v Lyonu ani v Paříži. Magii 

Prahy nelze nijak definovat. Musíte tu žít, mít ji v sobě. I se všemi 

příšernostmi, co se tu teď staví. Jak říká Ivan Vyskočil ve filmu O 

slavnosti a hostech: Podívejte se na ty židle. Každá je jiná, všechny 

dohromady ladí. 

Po premiéře snímku V žáru královské lásky přišla pětiletá 

pauza ... 

V té době jsem natočil několik krátkých filmů pro Febio. Udělal 

jsem pár Genů - o Krumbachové a Lustigovi, ty jsou nejlepší, pak 

jsem dělal Kubišovou, Hammera a Klusáka. Pak také pro cyklus Oko 

Zprávu o jednom procesu a můj oblíbený titul Američané v Praze. Do 

toho období také spadá klíčový moment založení mé firmy Jan Němec 

Film. Bylo to docela absurdní, protože po mě chtěli nějaké potvrzení, 

že mám zkušenosti v oboru filmové produkce. Složitě jsem jim 

vysvětloval, že to tady za komunistů nemohl mít nikdo. První titul 

natočený pod touto značkou, kde jsem působil jako producent, bylo 

Stalo se na podzim s Martou Kubišovou. To je takový třetí díl 

k hudebním filmům, které jsem s Kubišovou udělal, Náhrdelníku 

melancholie a Proudy lásku odnesou. V roce 2003 se tyhle filmy 

promítaly jako trilogie na festivalu v Terstu, kde jsem měl 

retrospektivu, a mělo to úspěch. Stalo se na podzim jsem tedy natočil 

ve vlastní produkci pro Českou televizi, která to pak odvysílala, vyšlo 

to několikanásobně levněji, než kdyby si to udělali sami. Ten film se 

vlastně zase nelíbil, ale s odstupem času se myslím, že špatný není. 

Jak se rodil záměr snímku Jméno kódu Rubín? 

To byl další totální neúspěch. Řekl jsem si, že když nevyšla 

"hnusárna" podle Klímy, že udělám něco pozitivního. Měl jsem náčrty 

už z Ameriky: alchymie v moderní době, magie Prahy, hříčky 

osudu ... Dostal jsem na ten projekt velmi slušný grant od Státního 

fondu ČR na podporu a rozvoj kinematografie, který začal fungovat 

právě začátkem devadesátých let. Měla to být mezinárodní 
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koprodukce, která ovšem z řady důvodů selhala. Nicméně jsem si 

myslel, že vypálím Spielbergovi rybník, měl to být takový E. T. Zase 

se tu projevilo moje velikášství, takže jsem měl pocit, že točím 

velkofilm. Výborně to vystihl můj guru František Vláčil, který tehdy 

v jednom rozhovoru řekl: "Víte, Honza Němec, toho jsem měl rád, on 

dělal krásný filmy, ale on byl v tý Americe a on nám tam trochu 

zabloudil." To je, myslím, dobře vyjádřeno. 

Do hlavní role jste obsadil Jana Potměšila, který už tehdy 

byl na invalidním vozíku. Vy jste ho ovšem snímal jako 

"chodícího" herce. 

Já se vyjadřuju docela cynicky, ale moc dobře vím, že kdyby se 

v listopadu necinkalo klíčema, tak jsem v Americe shnil. Cítil jsem 

prostě určitý závazek vůči událostem, které se tu staly a vůči lidem, 

kteří za nimi stáli. Pro mě byl Jan Potměšil první obětí sametové 

revoluce- málem zemřel, když jel s Janem Kačerem agitovat. Zdálo 

se mi, že si ho vůbec nikdo nevšímá, a přitom hrál před tím hlavní 

role. Důvod mé volby byl tedy čistě morální. Pak jsem také chtěl 

vyzkoušet, jestli to lze: jestli je možné uvěřit, že normálně chodí. A 

Honza na to přistoupil. On to vlastně nikdy veřejně nepřiznal, ale 

hodně mu to zvedlo morálku. Vymysleli jsme speciální křeslo, tahali 

jsme ho na lanech - nesmírně jsme si tím komplikovali život. 

Kameraman F. A. Brabec, on má takovou skautskou náturu, vymyslel 

spoustu postupů, jak co natočit, aby to působilo věrohodně. V dalším 

plánu měl Honzův handicap posloužit jako jedna z ingrediencí filmu: 

alchymie, zázraky, je na vozíku, ale vlastně chodí. .. Jenomže tyhle 

věci nefungují. Film je buď dobrý, nebo není. 

Jméno kódu Rubín byl další krach ... 

Poučné to bylo v tom, že na rozdíl od Žáru vznikal tenhle film 

v soukromé produkci, jakkoli byl zaštítěn grantem Státního fondu. 

Jméno kódu Rubín bylo přijato snad ještě hůř než V žáru královské 

lásky, prakticky všichni prohlásili, že jsem se pomátl. Kritiky byly 

zdrcující, ani kina ten film nechtěla. Bylo mi definitivně jasné, že 
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žádná velkoprodukce nemá smysl. Oba filmy byly natočené na 

pětatřicítku, tak jsem se zařekl, že už nikdy víc. Jakmile se objevil 

digitální záznam, zavětřil jsem šanci. Jako první jsem měl u nás ještě 

jednočipové miniDV JVC. Natočil jsem digitální technologií pro 

televizi dokument Básník František Listopad, to byl můj rozjezd. 

Vyzkoušel jsem, že to funguje a v životě mě už nikdy nikdo 

s pětatřicítkou neuvidí. 

Vášeň pro objevování nových technologií se ve vás 

probudila, když jste žil v USA ... 

Jako jeden z prvních jsem tam tehdy začal natáčet svatby na 

video. Jednak jsem díky tomu získal finanční nezávislost, ale také 

jsem se musel naučit tzv. střih v kameře, což je pro mě užitečné 

dodnes. Také jsem dělal fotografie pro Polaroid. Když mi dáte do ruky 

přístroj, tak se ho ihned naučím používat. Návody nečtu, dobrý 

přístroj pochopíte instinktivně. Dokonce leckdy předčím manuál a 

kreativně vyždímám z přístroje i to, k čemu vůbec nebyl určen. 

Nejen, že jste začat točit na digitální záznam, ale dokonce 

jste film Noční hovory s matkou "distribuoval" přes internet. Byl 

to váš nápad? 

Ano, řekl jsem si, že se musí úplně obrátit karta. Žádné obvyklé, 

oficiální a hlavně nákladné postupy, ale v podstatě underground. A 

ejhle, podnikatelský záměr vyšel. 

Noční hovory s matkou se celkově ukázaly jako št'astný 

projekt, film byl přijat s velkým pochopením u nás i v zahraničí. 

Zabodoval skutečně všude, dokonce ho v Americe distribuují na 

DVD. Dostal cenu v Locarnu za tvůrčí uchopení technického 

vynálezu. 

Hodně se ale psalo i o tom, že jste našel své osobní téma ve 

vztahu k matce. 
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No, abych pravdu řekl, to bylo trochu jinak. Natočil jsem 

spoustu nejrůznějšího materiálu, zkoušel jsem objektivy, objevil jsem 

rybí oko, které je zajímavé v pohybu atd. Ale konkrétní záměr jsem 

vlastně neměl. Bylo mi jen jasné, že se to musí "narazit" na nějaké 

osobní téma. V tom mi hodně pomohla moje žena Iva Ruszeláková, 

která je nejenom výborná produkční, ale i skvělý dramaturg. Ona 

přišla s tím, že by se to dalo formulovat jako "hovory s někým 

blízkým", respektive nejbližším. A kdo je vám nebližší, ten, kdo vás 

přivedl na svět. Takže hovory s matkou. Téma bylo zvoleno vlastně 

dodatečně, dramaturgicky. Já jsem vůbec žádný problém s matkou 

neměl, myslím si, že každý film nemusí být úplně "na krev". 

Takže to byl svým způsobem stejný kalkul, jako když jste si 

usmyslel, že uděláte "hnusný velkofilm" podle Klímy. Tentokrát 

to ale vyšlo. 

Téma bylo s1ce uměle implantované, ale všechno, co v tom 

filmu je, je vlastně upřímné. Ačkoli jsem zase vymyslel takový 

marketingový tah, jako že jsou Noční hovory s matkou jakousi 

obdobou Kafkova Dopisu otci, který napsal za jeho života, ale nikdy 

ho neotiskl a ani ho otci nedal přečíst, a můj film je hovor s matkou po 

její smrti. 

Film Krajina mého srdce už ale vznikal z docela konkrétních 

pohnutek. Co vás přimělo podělit se o intimní pocity, kdy jste se 

setkal se smrtí? 

Někdo by to třeba mohl nazvat laciným exhibicionismem. Ale 

byl to stejný vnitřní popud, který vás přiměje psát poezii. Básně jsou 

vždycky intimní, osobní, je to stylizace, která vychází z vlastních 

zážitků. To nemůžete vykládat o někom cizím, to musíte prožít, a pak 

to nějak odhalit. Není to tedy touha po senzaci, ale po předání ryze 

osobního zážitku prostřednictvím určité stylizace. Ten film jsem začal 

dávat dohromady po operaci srdce, kdy jsem přežil svou smrt. Měla to 

být taková psychoterapie, charakterizoval jsem si to jako skicu, to 
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znamená: osobní východisko a k tomu pár poznámek, které naznačují 

vazby jinam. 

Třeba prezident Bush? 

Ano. Ten film je o stavu beztíže, když nemáte srdce, krevní 

oběh, mozek funguje uměle ... Jste bezmocný, zápasíte o život. .. A 

vedle toho existuje tak strašná moc. Nějací státníci, kteří o všem 

rozhodují. Proto na detaily srdce navazuje Bush jako symbol 

pozemské moc1. Navíc přilétá z nebes. Je to pán bůh nebo 

mimozemšťan? Když chce, tak vás má v hrsti. 

Záběry prezidenta Bushe jste pořídil, když jste točil 

dokument o summitu NATO v Praze. Ten film není dokončený, 

jaký je jeho osud? 

Václav Havel to zařídil, NATO zaplatilo, já to natočil, ale 

nechci to vydat. Nechci dělat oslavu NATO a Bushe, ani toho, jak 

Václav hostil v Praze státníky, protože si myslím, že to byla hanba 

všech. Ten materiál existuje, ale nechci, aby s tím bylo nakládáno. 

Proč jste tu zakázku tedy bral? 

Bylo to ještě před tím, než Bush napadl Irák. Setkání NA TO 

mělo být oficiálně o nové strategii tváří v tvář terorismu. Ale o tom se 

tam vůbec nejednalo. Tam jen Bush sbíral podpisy, kdo ho podpoří 

v invazi do Iráku. Je to tam i vidět, že s ním nechtěl mluvit Shirac, 

nebo Schroeder, kteří ho nepodpořili. Celé se to neslo v úplně jiném 

duchu. Ten materiál ale je a já z toho jednou něco udělám, ale není 

možné to prezentovat tak, jak to bylo zamýšleno. Musel bych to celé 

nějak komentovat atd. Ale Fahrenheit 9/11 už tady byl. .. 

Vraťme se ke Krajině mého srdce, tam jste sice nepoužil 

digitální kameru, ale opět jste přišel s technologickou novinkou. 

Část filmu je "natočená" na klasický fotografický aparát, kam 

jsem ovšem dal pětatřicetimilimetrový negativ. Fotografické okénko 

je totiž velké jako dvě okénka filmového negativu, takže na jednom 
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filmu vloženém do foťáku nemáte šestatřicet, ale dvaasedmdesát 

okének. Po drobné technické úpravě pak můžete fotoaparátem snímat 

filmové pohybové scény. Tuhle metodu záznamu jsem vymyslel a 

realizoval s kameramanem Jiřím Maxou. Náklady jsou oproti 

klasickému filmování asi stokrát nižší. Ve střižně s tím pak ovšem měl 

Alois Fišárek mnohem víc práce, než je obvyklé, ale řekl bych, že ho 

to bavilo. 

Nechal jste si tuhle metodu patentovat? 

Uvažoval jsem o tom, ale ten proces je příliš složitý. Nicméně 

vím, že to ještě nikdy nikdo nepoužil, natož aby se o své zkušenosti 

podělil. Vedle závazků na katedře režie na FAMU jsem přednášel i na 

katedře fotografie Použití fotoaparátu jako výrobního prostředku 

kinematografického procesu. 

Svůj zatím poslední film, Toyen, už jste zase točil na digitální 

kameru. Po delší době jste využil cizí námět ... 

Ten projekt iniciovala Tereza Brdečková, společně jsme napsali 

scénář. Není to docela obvyklý životopisný snímek, ale film, který 

spojuje osudy lidí, politiku, obrazy, Paříž i Prahu do jednoho celku. 

Scénář je krásný, ale to, co jsem natočil, s ním nemá nic společného, 

takže Tereza Brdečková asi zešílí. Jsem teď ve fázi dokončování, díky 

bohu nemám osmdesát hodin materiálu jako při Nočních hovorech 

s matkou, ale jen čtrnáct. Je tam ale vidět všechno, co jsem nechtěl, 

aby bylo vidět, takže z toho nejspíš budu dělat fotky, použiju 

černobílý obraz, budu to nějak animovat. .. Zatím netuším, jen vím, že 

se toho materiálu musím nějak zmocnit. 

V Toyen jste po delší době zase spolupracoval s herci. .. 

V příběhové rovině jsme se inspirovali přátelstvím Toyen 

s židovským výtvarníkem a básníkem Jindřichem Heislerem, kterého 

za války schovávala v garsonce na Žižkově. Na spolupráci přistoupili 

Zuzana Stivínová a Jan Budař a jistým způsobem ty postavy 
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reprezentují. Nejde o herectví v tradičním smyslu slova. Asi budou 

sami překvapeni, až uvidí, jak jsem je do filmu zakomponoval. 

Co si tedy z herců berete, čím jsou vám užiteční? 

Nasávám z nich charisma, energii, osobnost a využívám jistou 

vizuální podobu. Ale hlavně z nich chci vysát morek jako z morkové 

kosti. Věřím v setkání kreativních sil, věřím, že se to na výsledku 

zúročí. 

Do jaké míry je před začátkem natáčení vaše představa o 

filmu definitivní? 

Vždycky vycházím ze základní vize, pak musím mít kompletní 

scénář se všemi komunikativními vazbami, tedy dialogy, 

scénosledem ... Pak přijde třetí etapa, natáčení, kdy se snažím, krom 

základní ideje, všechno opustit a vše ponechat - ne improvizaci, ale 

instinktu. Základní je poslední etapa ve střižně, kde se vše musí vrátit 

zpět ke scénáři a k původní myšlence, ovšem volnou asociativní 

formou. 

Sledujete dnes práci vašich kolegů Jiřího Menzela a Věry 

Chytilové? 

Ale jistě, ačkoli Jirka vlastně nic nenatočil. Myslím, že Čonkina 

neměl dělat, ať je to jaké chce, pořád to jsou ruští vojáci a to je pro mě 

nepřijatelné téma. Pak dělá divadlo, já divadlo opravdu nenávidím, 

jsou to tatrmani, převlíkají se, nalepí si vousy a lžou. Jirka to miluje, 

budiž. Vlastně spolu vycházíme nejvíc, ačkoli se moc nevidíme. Jsem 

zvědavý, jak teď udělá Hrabala, jestli už taky zmoudřel, jestli ho 

nebude jenom idealizovat. 

Viděl jste dokument Věry Chytilové o vaší bývalé manželce 

Pátrání po Ester? 

Viděl. Víte, já si myslím, že takovéhle filmy by se o lidech, kteří 

už nežijí, neměly točit. Nějaké historické persóny budiž, ale když 

máte někoho ještě v paměti, tak mi to připadá nefér. Když Ester žila, 
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natočil jsem s ní Gen. Věra s ní mohla tehdy taky točit, ale neudělala 

to, a teď vyrobí takovou posmrtnou masku. Vidím, že je za tím 

úctyhodná práce, líp to asi natočit nešlo, ale z principu se takové filmy 

točit nemají. Navíc si myslím, že pro lidi, které zajímá kinematografie, 

je tam o filmu málo, a pro lidi, které zajímají drby, to také není tak 

uspokojivé, těm tam zase budou vadit ty řeči o filmech. Esterka byla 

nádherná a chytrá a ukazovat ji, jak chátrá, je opilá a blábolí na kočky, 

je zkreslující. Ale třeba Vzlety a pády, kde měla Věra ještě k dispozici 

Chocholu a Tmeje a mohla s nimi točit, jsou podle mě jeden z jejích 

nejlepších filmů, ne-li nejlepší. 

Prý existuje záměr společného projektu, na němž byste se 

podílel spolu s Věrou Chytilovou. 

Měl jsem takový nápad, abychom společně natočili film, ale ona 

se tomu brání. Byl by to takový film ve filmu. Ona by točila hraný 

film o svém životě a já bych točil, jak ona to točí, jak si přizpůsobuje 

realitu, jak chce být hezčí, chytřejší nebo naopak hloupější. Ona na mě 

vždycky vyrukuje: "Tak jak to teda je, ty mě nenávidíš nebo 

adoruješ?" Ten projekt už se dostal k několika producentům, ale Věra 

z toho zatím vždycky vycouvala. 

Jaké máte - kromě projektu s Věrou Chytilovou -

nerealizované filmy? 

To by bylo na několik hodin povídání, tak jen ty aktuální. Mám 

roztočený projekt, kterému pracovně říkám Noční hovory s matkou II. 

HDV kamerou sbírám materiál, zaznamenávám si takový deník. Chci 

to dokončit ještě letos, aby se film mohl ucházet o České lvy. Jde o to 

být ve hře. Pak připravuji scénář tzv. velkého filmu. Měl by to být 

takový český Občan Kane nebo Kmotr, to bude film, který už nebude 

možné natočit na koleně za pár korun. Klíčovou postavou filmu je Jiří 

Mucha - superintelektuál, spisovatel, překladatel, hříšník, první 

manžel Kaprálové, dobrodruh, válečný zpravodaj, zavřený v procesu 

s americkým špiónem, přežil rozsudek smrti, dostal vysoký trest, 

podle mínění mnohých dvojitý agent KGB a CIA. Měl dům na 
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Hradčanském náměstí, kde se scházeli intelektuálové a kde se dělaly 

sexuální orgie ... Zatím jsem ten projekt dvakrát odložil, ještě nebyl 

dostatečně připravený. Měl by to být velký film, hodlám požádat o 

granty EU. 

Vaše poslední filmy budí dojem, že jste jeden z mála českých 

filmařů, kteří si udrželi nezávislost ... 

Pokud o něco usiluji, tak je to právě nezávislost. Můj první 

film, Démanty noci, byl natočený před více než čtyřiceti lety, a 

rozhodně mi tehdy všichni nepoklepávali po ramenech. Už tehdy jsem 

si začal koledovat o problémy. 

Jak se dnes díváte na českou novou vlnu? 

Jako na zlatou éru českého filmu. Vždyť jsme byli bohové, 

nejen evropští, ale i světoví. Pro mě je vrcholem českého filmu 

festival v Cannes 1968, který sice Godard a jiní radikálové zničili, což 

mělo mít politické pozadí, ale hlavní důvod byl ten, že tam Francouzi 

neměli žádný slušný film. Kdežto my tam měli v hlavní soutěži tři 

filmy a každý úplně jiný: O slavnosti a hostech, Hoří, má panenko a 

Rozmarné léto. 

Máte nějaké vysvětlení pro to, že se u nás v šedesátých letech 

objevilo tolik různých filmařských talentů? 

Naprosto ne. Asi se to mělo stát. Do jisté míry jsme byli 

privilegovaní, dostali jsme šanci, ale tu šanci jsme dokázali na 200% 

využít. Vůbec za tím nebylo žádné politikum, o to jsme vůbec 

neusilovali. Byli jsme filmem posedlí. A tahle posedlost přešla na 

Kachyňu, na Vávru, na Weisse, na Kršku ... Nebyla to žádná vzpoura 

mladých proti starým, prostě jsme byli posedlí filmem a doba nám 

umožnila točit. Pevně věřím, že taková doba zase přijde. 

Chtěla bych se zastavit u několika okamžiků z vaší 

minulosti, například u chvíle, kdy jste na konci šedesátých let 

odešel z Barrandova. 
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Po srpnu 68 museli všichni podepsat prohlášení o svém vztahu 

k invazi vojsk. Všichni se z toho nějak vykroutili, včetně Jirky 

Menzela a Věry Chytilové ... Jediný Pavel Juráček řekl, že to byla 

sviňárna, že to byla agrese, takže ho hned vyhodili. Já jsem chtěl 

předejít obému, takže jsem dal výpověď. Oni byli rádi, že se mě 

zbavili, a já byl rád, že jsem se vyhnul přímé kolizi. Kdybych řekl 

pravdu jako Juráček, tak už bych byl dávno mrtvý, jako on. A 

kdybych napsal nějaký alibismus, tak bych se za to zase styděl. 

Strávil jste pak patnáct let v exilu, kde jste nemohl zúročit 

všechno, co jste uměl. Co jste z té doby pro sebe vytěžil? 

Hledal jsem únikovou cestu, Václav Havel tomu říká 

"němcovština", hledal jsem cestu, jak se nepřizpůsobit Německu, 

Švédsku ani Americe. Nikdy jsem v exilu manuálně nepracoval, 

nedělal číšníka ani taxikáře, spíš jsem to pojal jako "stáž v zahraničí". 

Přestože jsem netušil, že bych se mohl ještě někdy vrátit. Prostě 

Honza šel do světa. Díval jsem se kolem sebe, poznával svět a čerpal 

energii z moře. Když to přežijete- fajn, když ne, tak máte smůlu. 

Z čeho jste v exilu žil? 

Fotil jsem, točil svatby, udělal jsem několik dokumentů a také 

jsem učil. Amerika má zvláštní rytmus, nesmíte tlačit na pilu. Časem 

pochopíte, že když jste na univerzitě v Yale, tak vám pak dají 

angažmá na Berklee, a tak to jde dál. Není to na velké vyskakování, 

ale nájem zaplatíte. Amerika mi vyhovovala, nikdy jsem nebyl a 

nebudu fanda amerického filmu, ale vyrostl jsem na jazzu a jazz, to je 

Amerika. Žil jsem tam jako jazzman. 

Jak dnes vidíte českou filmovou budoucnost z pohledu 

profesora FAMU? 

Učil jsem leckde v zahraničí, tam většinou studenti svého 

pedagoga vysají. U nás dychtivost po vědění není zdaleka tak velká. 

Studenti mají iluze, ale ne vždycky pracují s patřičným nasazením. 

Iluze jim nemůžeme brát, ale tu makačku jim ředit také nemůžeme. 
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Mají spoustu možností, můžou natočit prakticky cokoli, dostanou 

nějaké minimální peníze od školy, mají jistou produkci a hlavně 

neuvěřitelné technologické možnosti, jaké jsou dnes. A oni stojí a 

říkají: "No jo, ale jak máme vědět, že to je ten průlom, že to je to 

Buňuelovo rozříznuté oko?" 

Každý ale nemá náturu jako vy, jít hlavou proti zdi. 

To se ale přece musí, co jiného? Než si na tu hlavu nechat srát, 

to je lepší jít s ní proti zdi. 

Praha, listopad 2004, červen 2005 a červen 2006 

7. 3. Jiří Menzel 

Bezprostředně před listopadem 1989 jste natočil Konec 

starých časů, který měl premiéru v dubnu 1990. To byl poněkud 

prorocký název. 

Totéž se stalo v roce 1968, kdy šlo do kin Rozmarné léto, také 

vizionářský titul. 

Konec starých časů v porevolučním období trochu zapadl. 

V té době už to téma nebylo aktuální, děly se takové změny a 

lidi zajímaly docela jiné věci a já se jim ani nedivím. Dnes by to téma 

možná bylo aktuálnější. Nejspíš by se muselo zpracovat jinak, víc 

přitlačit na buranství rychlých zbohatlíků, ten film byl pojatý dost 

krotce, dnes jsou vztahy daleko vyostřenější. Film o ztrátě noblesy, o 

tom, jak jsme všichni stále větší burani, by mohl být docela hezký. 

Při jaké práci vás zastihly změny v listopadu 1989? 

V té době jsem zrovna dostal nabídku, abych učil v Anglii. 

Týden nebo čtrnáct dní před listopadem jsem měl premiéru 

v Národním divadle, pak jsem okamžitě odjel učit do Anglie. Vypukla 
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revoluce a já jsem jezdil z Anglie do Prahy a zase zpátky, kolem 

Velikonoc jsem učit přestal, chtěl jsem být tady. V Činoherním klubu 

začaly vznikat nové inscenace, chtěl jsem u toho být celým 

nasazením. Ještě o Vánocích mi volali do Anglie zjedné americké 

produkční společnosti, chtěli udělat takový zajímavý projekt. Na jaře 

1989, tedy v době, kdy u nás zavřeli Václava Havla, začali v Actors' 

Studio zkoušet Audienci. Chtěli inscenaci převézt do Prahy. Já jsem 

tehdy vedl Činoherní studio a oni po mně chtěli, abych to tam rychle 

nastudoval, aby vznikla taková konfrontace: dva večery by hráli 

Američani a dva večery my. Věděl jsem, že existovala nahrávka, 

gramofonová deska, kde to namluvil Václav Havel a Pavel 

Landovský. Říkal jsem si, všichni to znají, nebude problém se to 

naučit. Václav Havel už to samozřejmě hrát nemohl, tak jsem poprosil 

Pepíka Abrháma, aby se text naučil. O Landovském jsem si myslel, že 

roli umí, tak jsme mu zavolali do Vídně, jestli to chce dělat, řekl, že 

ano. Moc to všechno spěchalo, 9. ledna už ti Američani chtěli hrát a 

my jsme to do té doby museli stihnout. Landovský pak přijel a neuměl 

nic. Akorát si přivezl velké plachty s textem, které si rozložil na stole 

a celé to hrál z taháku. Nicméně představení proběhlo velice hezky, i 

za účasti pana prezidenta. Natočila ho televize, já jsem pak odjel do 

Ameriky stříhat, točili jsme to na tři kamery. V tom studiu bylo 

několik střižen vedle sebe a ti odvedle slyšeli Landovského, jak řve, a 

chodili se na to koukat. Nerozuměli vůbec ničemu, ale obdivovali toho 

Lanďáka, jaká to je osobnost. O to víc mě pak mrzelo, že jsem ho 

nepřitáhl, aby pak víc pracoval v Činoheráku. Ještě jsem pak stačil 

udělat o té hře pro Američany dokument, jak hra vznikala a podobné 

věci, natáčeli jsme rozhovory v pivovaře, kde Václav Havel pracoval, 

dělali jsme rozhovor s jeho ženou, samozřejmě i s ním. Tohle byla 

moje první aktivita. Pak jsem ještě stihl dělat nějaké divadlo v Berlíně. 

V roce 1990 začaly na Barrandově vznikat nové tvůrčí 

skupiny, vy jste jednu z nich vedl. 

Myslím, že jsme měli docela dobrý program, předně jsem chtěl 

dělat Žebráckou operu, kterou jsem nastudoval v Činoherním klubu, a 
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povedla se. Takže jsem si dodal odvahu zeptat se pana prezidenta, 

jestli by nebyl pro to, aby se natočila. Měl jsem totiž nabídku na 

Žebráckou operu ze Švédska a také z italské televize. Připadalo mi ale 

škoda dělat ji v cizině, když ji můžu natočit doma, a pak jim ji prodat. 

Taky se pak rychle prodala, ale protože jsme ji dělali velice rychle, tak 

jsme ji taky pěkně zpackali. Tedy, já jsem ji zpackal. Byl to velmi 

nepřipravený film. Především scenáristicky nepřipravený, protože 

Václav Havel měl dost svých starostí a na scénáři se podílet nemohl, 

studio na mě spěchalo a já do toho spadnul bez scenáristické opory a 

natočil jsem to velmi špatně. To byla chyba. 

Jaké další projekty jste tehdy měli v dramaturgickém 

plánu? 

Většinou tituly, které se později opravdu natočily. Třeba Žiletky 

nebo Saturnina, byli jsme velice čilá skupina, taky jediná, která stačila 

udělat film, protože vzápětí nás rozmetal Václav Marhoul a 

privatizace Barrandova. 

Kdo ve vaší tvůrčí skupině byl? 

Byla tam Tereza Brdečková, Kristián Suda, nebylo nás moc. 

Když nás zrušili, tak nás přebral Krátký film a tam jsme potom udělali 

Čonkina. 

Historie Čonkina ale sahá až před listopad 1989. 

Ano, když jsem dělal na začátku osmdesátého devátého roku 

divadlo ve Švédsku, tak mě tam chytil britský producent Eric 

Abraham, že má práva na Čonkina a jestli bych to nechtěl dělat. Já 

jsem si to přečetl, když mi text přeložili, protože tehdy to ještě česky 

vydáno nebylo, a řekl jsem, že to nechci dělat, protože je to ruská 

látka, kterou musí natočit Rus. Oni se obrátili do Moskvy, chtěli to 

dělat tam, nepohodli se, tak se vrátili a zase mě přemlouvali, abych to 

dělal. Podařilo se jim přemluvit Zdeňka Svěráka, aby mě získal. Já 

jsem nakonec kývl, ale za podmínek, že scénář bude psát Zdeněk 

Svěrák, že to bude v ruštině, ale že nebudeme točit v Rusku, protože 
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do Ruska jsem neměl odvahu jet. A producent Abraham na všechny 

podmínky přistoupil. 

Čonkin se ale točil až v roce 1993. 

Mezitím jsem ještě provedl dvě hlouposti. Jednak jsem kývnul 

studentům na to, abych učil na FAMU. Udělali ze mě šéfa katedry, 

jenomže já jsem si myslel, že by škola měla fungovat pořádně, že ten, 

kdo neplní úkoly a neučí se, má ze školy odejít. Také jsem tvrdil, že je 

tam moc kateder. Když jsem skončil školu, tak tam byly čtyři ~ 

dramaturgie, režie, kamera a produkce, a teď jich tam bylo devět. 

Přitom se i dost dublovaly, takže jsem to chtěl zúžit, protože jde i o 

množství zaměstnanců, náklady na provoz atd. Samozřejmě jsem si 

proti sobě všechny poštval a pak stačilo, aby studenti udělali stávku, a 

já jsem ze školy odešel. Moc mě to mrzí, protože to bylo velmi 

nespravedlivé. Za tohle nemůžu. Ale za jiný průšvih můžu. Nechal 

jsem se nahecovat, abych se stal prezidentem filmového festivalu 

v Karlových V arech. Miroslav Ondříček s Theodorem Pištěkem mě do 

toho naverbovali. Věděl jsem, že na to nestačím, chtěl jsem vycouvat, 

ale oni: že to musí být, že byli v Americe a že na jméno Havel získají 

nějaké hvězdy ... Pak z toho ke konci oba vycouvali a mně zůstal 

festival na krku. Jenomže já jsem už měl podepsanou smlouvu 

s Costou-Gavrasem, že budu hrát v jeho filmu, a točilo se právě 

v době, kdy probíhal festival, takže já jsem na festivalu byl akorát na 

zahájení a pak jsem přijel na konec. To se nemělo stát. Nesmírně jsem 

to podcenil, nechal jsem se vmanévrovat do věci, na kterou nemám. 

Vím, že šéfovat festival není žádná legrace, to chce celoroční úsilí a 

trpělivost a houževnatost. Myslím, že festival je teď v mnohem 

lepších rukách. Takže jsem měl tyhle dva průšvihy. A i Čonkin byl 

průšvih, nedopadl nijak zvlášť dobře ani u diváků, ani u kritiky. 

S jakými ambicemi jste do tohoto projektu vstupoval? 

Já jsem neměl žádné ambice, chtěl jsem udělat slušný film. 

Nechtěl jsem natočit jen hrubý děj a hlavně jsem nechtěl zkarikovat 

Rusy. Měl to být legrační, komický film, ale ne zlý. To se, myslím, 
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povedlo, není to zlý film. Ale zpackal jsem konec, on ten film není 

špatný, ale má takový nemastný, neslaný konec. Měli jsme asi tři 

varianty závěru, nakonec Zdeněk řekl, že smutným koncem bychom 

otrávili diváky a udělal takový, jaký je. Já už jsem pak ztratil odvahu 

to měnit. 

Tvrdíte o sobě, že byste točil film, jen pokud dostanete 

zajímavou nabídku. Předpokládám, že jste jich dostal řadu, 

přesto jste v devadesátých letech natočil jen dva filmy 

Nabídky jsem skutečně dostával, ale nestály za to. Měl jsem 

například točit film podle jedné Havlíčkovy předlohy- mimochodem 

jsem chtěl, aby hrál hlavní roli Jan Hřebejk - dokonce jsem napsal 

scénář, ale když jsem ho dopsal, tak jsem zjistil, že by to byla 

pornografie. Mělo se to jmenovat Muž sedmi žen. Navíc se tam stala 

taková věc: psal jsem scénář nikoli podle předlohy, ale podle scénáře 

dramaturga Václava Šaška, teprve, když jsem to dopsal, tak mi dal 

přečíst předlohu, která snad ani nevyšla. Byl jsem zaskočený tím, jak 

byl ten román zlý, ošklivý, tak misogynský, že jsem ztratil chuť a 

vycouval jsem z toho. Slušná nabídka přišla asi před deseti lety od 

producenta Schwarze, abych natočil Škvoreckého Zbabělce. Ale tam 

nebyl dobrý scénář a já jsem si najednou také nedokázal představit, co 

by dnes lidé na tuhle látku říkali. Nějakjsem neměl odvahu. Točit film 

jen proto, abych točil film, to se mi nechtělo. 

N edostala se vám do ruky látka, nad kterou byste si řekl, že 

byste ji rád dělal, že by vás to zajímalo? 

Je to spíš tak, že když jsem viděl nějaký film už hotový, řekl 

jsem si, škoda, že to nenabídli mně. Nechci jmenovat žádný konkrétní 

titul, ale... Já jsem měl třeba dělat Saturnina, ještě před revolucí. 

Říkal jsem si ale, že bych to zkazil, je to hezká věc, to se musí udělat 

adekvátně předloze. Jenže pak se našel režisér, který tyhle skrupule 

neměl. A to mě potom mrzelo. Nebo chtěli, abych dělal, Bylo nás pět. 

Nebo - ještě před revolucí - mi Zdeněk Svěrák nabídl pohádku 

Lotrando a Zubejda a já jsem mu říkal, to by se muselo umět nějak 
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výtvarně pojednat a vycouval jsem z toho. Měl jsem vždycky k těm 

látkám velkou úctu. A také jsem byl zbabělý, no. A líný. Od některých 

věcí jsem sám sebe odradil, ale dá se říct, že nikdy to nebyl takový ten 

jasně daný projekt: tady je scénář, máme na to peníze, můžeš to dělat. 

Vždycky to bylo tak, že někdo přišel a řekl: tady to je, a když nám to 

podepíšeš, tak my začneme shánět peníze. Anebo- tady máme scénář, 

víme, že to je blbý, ale ty už to nějak uděláš. Což mě může naštvat 

nejvíc. Slušnou nabídku jsem dostal až od Angličanů, kteří dělali 

povídkový film Dalších deset minut. A i tam byly nakonec potíže s 

penězi, ale zachránil to německý producent, který do projektu 

vstoupil. To byla jediná konkrétní nabídka, která mi dala impuls: tady 

je úkol a takhle ho udělej. 

Nicméně jste dostal volnou ruku, mohl jste točit cokoli. 

To ano. Ale téma bylo dané - zachytit čas v deseti minutách, 

jakýmkoli způsobem. Ale ani tentokrát se mi do toho vlastně nechtělo. 

Představa, že bych měl jít zase někam na plac a něco točit. .. Tak jsem 

přemýšlel o tom, jak by se daly použít archivní filmy. A najednou 

jsem si řekl- je tady Rudolf Hrušínský, který hrál skoro šedesát let ve 

filmech, a jeho obličej se nějak vyvíjel. Během deseti minut se dá 

vlastně zachytit celý lidský život. Tak jsem tohle téma nabídl 

producentům a ono se jim to zalíbilo. Byla to nakonec docela 

zajímavá práce, docela mě to bavilo. Když má člověk limit, tak se 

přinutí k přemýšlení, co s tím a jak. Film se pak promítal na festivalu 

v Benátkách, docela mi to zvedlo sebevědomí, když jsem viděl, že 

mám třeba vedle Bertolucciho úspěch. Tak jsem se začal koukat, jestli 

bych zase neměl začít dělat nějaký film, začal jsem si znova číst 

v Hrabalovi, ale stejně bych do ničeho nešel, dokud by nepřišla 

konkrétní nabídka. 

Historie projektu Obsluhoval jsem anglického krále je velmi 

spletitá a věnuji jí zvláštní kapitolu. Nicméně by mě zajímalo, jak 

se vyvíjel váš vztah k této látce? 
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Já mám tu výhodu, že jsem se do toho necpal. Původně měl 

skutečně dělat Anglického krále Karel Kachyňa. To bylo ještě před 

revolucí. V té jeho verzi se počítalo s tím, že příběh skončí válkou, 

takže scénář i v roce 1988 mohl projít a schválili ho. Jenže Kachyňa to 

nedělal. Já bych to točil rád, ale rozhodně ne za každou cenu. Pak se 

kolem toho projektu vytvořila taková divná atmosféra, všechny ty 

skandály atd. Začalo se to prezentovat, jako že to je moje vysněná 

látka, že jsem po tom celý život toužil. Ne, jakmile to tehdy po těch 

producentských čachrech s právy na Hrabala dopadlo špatně, tak jsem 

to prostě pustil z hlavy. Teď jsem musel začít znova. Já jsem nikdy 

nebyl posedlý tím něco dělat. To je podle mě výhoda. Také nejsem 

posedlý tím být filmař, já jsem se k filmu dostal jen proto, že mě 

nevzali na divadelní školu a vzal mě Vávra na FAMU. A udělal ze mě 

filmaře. To je vlastně hodně dobré, protože člověk je pořád 

zdrženlivý, není zaslepený, nemá tu vášeň. 

Jaký jste teď zvolil k Hrabalově látce klíč? 

Pro mě tam jsou podstatné takové tři proudy. Jeden je evidentní 

- to je kariéra hlavního hrdiny, příběh číšníka. Další vrstvou je erós. 

Když Hrabal psal Anglického krále, byl už vdovec, ale v tomhle věku, 

kdy už to nemůže provozovat, tak se erotika o to víc dostává do 

tvorby. To vidíte u mnoha autorů, a koneckonců i normální mužský, 

když už to nedělá, tak o tom alespoň mluví. Ta knížka je vlastně 

nesmírně erotická, to je tedy další proud. A ten nejtěžší, nejspodnější, 

a také nejnepřístupnější je ten, který v něm byl celý život -jednak 

jako v člověku, který zažil dějiny naší republiky, a jednak jako v 

manželovi málem odsunuté Němky. Tedy vztah Čechů a Němců. Jako 

příslušník národa ubližovaného ví, že Němci dostali na frak právem, 

ale jako normální člověk ví, že nebylo správné ani morální, jak jsme 

s Němci zatočili. Šmahem. Mám na to takový příklad: někdo mě bije a 

já se nemůžu nebo neumím bránit, někdo jiný pak toho násilníka 

přemůže, a já, když už jsem svobodný, jdu a ještě si do něj kopnu. 

Nikdo nemá právo kopat do ležícího. V afektu se to ale může stát, po 
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zbytek života se za to člověk ovšem musí stydět. A tohle by v tom 

filmu mělo být. 

Vaše filmy jsou především silné lidské příběhy, které 

nevznikají z vnitřního pnutí a potřeby vyslovit se k nějakému 

velkému problému. Zásadní, především etická témata se do nich 

dostávají jaksi mimochodem ve druhém, třetím plánu. To platí od 

vašich začátků až k dnešku. 

Ano, můžete si tam sdělení najít. Ale rozhodně ho nikdy nechci 

nikomu vnucovat nebo někoho o čemsi poučovat. Považuji to za 

projev nafoukanosti. Ty správné věci vnikají do diváka jaksi buzarem. 

Kdy třeba čtete Čechova, bavíte se, ale aniž byste chtěla, tak se do vás 

dostane jakýsi soucit k člověku. Aniž to autor ve svých povídkách 

nějak násilně prezentoval. A to platí o Chaplinovi, o Čapkovi, o 

každém dobrém autorovi. Když čtete Seifertovu básničku, máte radost 

z toho, jak dává slova dohromady, to je pro lidskou duši užitečnější 

než nějaká angažovaná báseň. Proto také nemám rád současnou 

dramatiku, která v lidech budí spíš pocit ošklivosti. Já si myslím, že 

má člověk v sobě hledat harmonii a pocit soudržnosti s ostatními. Ale 

podvědomě. Když si přečtete Hrabala, tak ihned získáte pocit 

životního optimismu. Přestože Hrabal nezakrývá oči před žádnou 

ošklivostí světa, tak je to překryté pozitivním vztahem k životu, 

k lidem. Má rád lidi. 

Když jste nenašel adekvátní uplatnění ve filmu, věnoval jste 

se divadlu ... 

Pozor, já Jsem u divadla začal. Divadlo jsem chtěl dělat 

odjakživa a dřív než film. Než jsem natočil první celovečerní film, tak 

už jsem dělal představení v Činoherním klubu. Divadlo jsem dělal 

nepřetržitě. Pravda, když jsem potom nemohl dělat film, a jeden čas 

ani divadlo, tak jsem nejdřív začal v divadle a teprve pak jsem se 

vrátil k filmu. 
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Vaši kolegové nacházeli seberealizaci v dokumentárním 

filmu. 

To já bych neuměl, chybí mi trpělivost. Už od školy. Mám rád 

příběhy a fabulaci. Dokumentaristů si moc vážím, často strkají nos do 

nepříjemných věcí. Evald Schorm dělal krásně dokumenty. Nebo Věra 

Chytilová. Ta pro to má dispozice, ona chce být užitečná. 

Sledujete práci svých kolegů? 

Ne. Z toho, co dělá Honza Němec, jsem neviděl nic. Ale myslím 

si, že to musí být velmi dobré. Honza je geniální. Ale že bych kvůli 

tomu šel do kina ... Jediný autor, který mě dostane do kina, je Woody 

Allen. Pak mě také občas pozvou na nějakou premiéru, ale jinak ... 

Vy prostě dokážete bez filmu žít. 

Ano. A když film, tak Laurel a Hardy. Pro mě film nemá tak 

sakrální význam. 

Nesledujte tedy ani současnou českou tvorbu filmařů 

mladších generací? 

Ale to víte, že občas musím vidět nějaké filmy. Byl jsem třeba 

v porotě debutů. A viděl jsem, co dělají mladí lidé. Ono je to většinou 

strašně zlé. Ne dekadentní, ale zlé. S takovou určitou nenávistí k lidem 

a ke světu. A tam jsem si najednou uvědomil, jak je dobře, že šli 

k filmu takoví lidé jako Alice Nellis nebo Honza Hřebejk. Udělali 

spoustu dobrých věcí a hlavně, přežili ten pogrom. Dokázali za 

macešské nepodpory státu, že český film žije mnohem víc než film 

v Maďarsku, Polsku nebo na Slovensku, že český film má obrovskou 

zásobu lidí všech profesí. To je malý zázrak. 

Když jste takhle optimistický, v čem vidíte největší slabiny 

současného českého filmu? 

Chybí tady dramaturgická odvaha. Chybí dramaturgové. Filmy 

jsou leckdy dobře udělané, ale mají vždycky vadu v literární přípravě, 

protože na tom se zbytečně a hloupě šetří. Bohužel dramaturgové, 
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jako byli Nývlt nebo Bor už nejsou. A scenáristi, ti taky nejsou. Škola 

produkuje tolik scenáristů do roka, a kde jsou? Tady jsou dva- Petr 

Jarchovský a Zdeněk Svěrák. Jinak když už se někdo naučí psát, tak si 

to taky chce zfilmovat. Je to všechno trošku amatérština. Ale když si 

vezmu poměr dobrých filmů k těm všem vyrobeným - a že se jich 

vyrobí - tak to je opravdu zázrak. 

K čemu jste vedl své studenty, když jste byl na FAMU? 

Vždycky jsem chtěl, aby věděli "proč", ne jenom "jak". A taky 

jsem chtěl, aby byly trošku pokorní. Ono je strašně snadné myslet si, 

že jsem umělec. A to oni často nechtěli pochopit, že Rembrandt nebyl 

jen umělec, on byl především malíř. On se tím živil. Touha po umění 

vede často k extravaganci, k nesrozumitelnosti a pak vznikají zbytečné 

věci. 

Vy vždycky uvažujete směrem k divákovi. Je pro vás 

divácký zájem podstatný? 

Ano. Vždycky si říkám: jasně, ale pochopí to divák? Divák je 

pro mě podstatný, on je příjemce toho, co dělám. Neumím si 

představit, že bych dělal film pro svoji potěchu. 

Jak daleko jste ochoten jít divákovi vstříc? Divácká obec je 

velmi široká a intelektuálně velice rozmanitá. 

Už od školy mám takové heslo. Můj tatínek byl intelektuál a 

maminka švadlena. A já jsem chtěl točit filmy tak, aby jim maminka 

rozuměla, ale nemusel jsem se za ně stydět před tatínkem. Ona ta 

stezička není tak úplně uzounká. Nedávno vydali nějakou brožuru a 

tam mě citovali: Stezka mezi kýčem a uměním je dost široká, ale 

vyžaduje odvahu se po ní vydat. Proto mám rád Hřebejka a oba 

Svěráky, protože opravdu nedělají filmy pro sebe, jsou srozumitelní. 

Ono superinteligentní umění se trošku míjí účinkem. A hlavně je 

nebezpečné si myslet, že zrovna já mám právo dělat film, jak chci. 

Protože ne každý je Bergman a ne každý je Tarkovský. 
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V tom se rozcházíte se svými kolegy, Věrou Chytilovou a 

Janem Němcem. Ti tvrdí, že na diváky příliš nehledí. 

Oni jsou oba docela jiného založení. To bylo vidět už na škole. 

Chytilová přišla z Moravy, ženská, intelektuálka, o všechno musela 

bojovat, všude se na ni koukali skrz prsty, takže má v sobě 

zakódovaný vzdor. Honza Němec? To je cvok. Ten neměl nikdy 

žádné problémy, ale s chutí a rád si je dělá. A pořádné. Ale já ho 

miluj u. Víte, já jsem byl na škole outsider, nejmladší. A najednou, bim 

ho a já dostal Oscara. Od každého, i od Evalda Schorma, jsem cítil 

takovou určitou hořkost. To máte, jako když ve fotbale nahrajete 

kamarádovi, a on dá gól. Lidi ho oslavují a vás ne. To byl můj případ. 

Kdyby ostatní nedostali český film tam, kam ho dostali, tak já bych 

Oscara nikdy nezískal. Ale měl jsem v tomhle kliku. Jediný Honza 

Němec to chápal. Všichni mi tak trochu záviděli, ale Honza ne, tomu 

to bylo jedno. 

Ještě jsem se chtěla zeptat na takovou drobnost. Jak se ocitl 

v Žebrácké opeře Jeremy Irons? 

On tehdy točil v Praze Kajku. Známe se, takže jsme spolu byli 

na obědě a já jsem mu řekl, že jakousi epizodu v Kafkovi hraje můj 

kamarád Josef Abrhám. A Jeremy řekl: "Tak to já bych chtěl hrát 

epizodu ve tvém filmu." Já myslel, že si dělá legraci. Ale on dotočil 

Kajku a najednou se objevil v ateliéru, že si přišel zahrát. Točili jsme 

scény z vězení, tak jsem si okamžitě vymyslel epizodu, oblékli jsme 

ho a bylo to. Dostal jako začátečník honorář sto dvacet korun. O to víc 

mě mrzí, že se ten film nepovedl. Že to není nic, čím bych se mohl 

pochlubit. Není to ani film, ani divadlo. 

Praha, červen 2005 
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kinematografie. Námět, scénář, režie: Věra Chytilová. Kamera: 
David Čálek. Střih: Jakub Hejna. Zvuk: Petr Provazník, Milan 
Gábor, Tomáš Kubec. Produkce: Vratislav Šlajer, Michal Reitler. 
Účinkují: Ivan Vyskočil, Otakar Vávra, Jan Němec, Věra Chytilová, 
Přemysl Rut, Jan Schmidt, Vojtěch Jasný, Jiří Krejčík, Petr Václav a 
další. 

Mí Pražané mi rozumějí. ČR 1991. Krátký Film a. s. Námět: Věra 
Chytilová. Scénář: Zdeněk Mahler, Věra Chytilová. Režie: Věra 

Chytilová. Kamera: Jaroslav Brabec. Hudba: W. A. Mozart, Zdeněk 
Kořínek. Kostýmy: Karel Marx. Střih: Alois Fišárek. Zvuk: Jan 
Štorek. Produkce: Věra Laštuvková. Hrají: Milan Šteindler 
(Mozart), Tereza Kučerová (Constance), Lenka Loubalová (Dušková), 
Miroslav Mejzlík (Dušek), Bronislav Poloczek (Guardassoni), Miloš 
Kopecký (Casanova) a další. 

Dědictví aneb Kurvahošigutntag. ČR 1992. Space Films, 
Polytechna. Námět: Bolek Polívka. Scénář: Bolek Polívka, Věra 
Chytilová. Režie: Věra Chytilová. Kamera: Ervín Sanders. Hudba: 
Jiří Bulis. Kostýmy: Daniela Flejšarová. Střih: Jan Mattlach. Zvuk: 
Zbyněk Mikulík. Produkce: Jiří Ježek. Hrají: Bolek Polívka (Bohuš), 
Miroslav Donutil (doktor Ulrich), Anna Pantůčková (teta), Dagmar 
Veškrnová (Vlasta), Šárka Vojtková (Irena), Pavel Zatloukal (Lojza), 
Břetislav Rychlík (Francek), Pavle Brichta (Jura), Jozef Kroner 
(Košťál), Ján Sedal (hajný), Arnošt Goldflam (Arnošt), Leoš 
Suchařípa (doktor Široký), Jiří Pecha (anděl/doktor Strážný), Ivana 
Chýlková (Ulrichová), Karel Gott a další. 
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Pasti, pasti, pastičky. ČR 1998. Cineart TV, ČNTS, s. r. o. - TV 
Nova, Krátký Film Praha a. s. S přispěním Státního fondu ČR pro 
podporu a rozvoj české kinematografie. Námět: Věra Chytilová, Eva 
Kačírková. Scénář: Věra Chytilová, Michal Lázňovský, Tomáš 
Hanák, David Vávra. Režie: Věra Chytilová. Kamera: Štěpán 
Kučera. Hudba: Jiří Chlumecký, různé skladby. Kostýmy: Tereza 
Kučerová. Střih: Ivana Kačírková. Zvuk: Zdeněk Taubler. 
Produkce: Viktor Schwarz. Hrají: Tomáš Hanák (Petr), Miroslav 
Donutil (Josef Dohnal), Zuzana Stivínová (Lenka), Kateřina Hajná 
(Ingrid), Eva Holubová (Anna), Daniela Třebická (Vlasta Dohnalová), 
Luboš Svoboda (Michal), Dáša Bláhová (šéfka), Milan Lasica (Bach), 
Karel Roden (dr. Marek), Lucie Vačkářová (Bibina), David Vávra 
(Pavel), Eva Kačírková (Bachová), Petr čtvrtníček (policista) a další. 

Vyhnání z ráje. ČR 2001. Cineart TV Prague, House Postproduction, 
Chytilová a spol. S přispěním Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj 
české kinematografie. Námět a scénář: Věra Chytilová, Bolek 
Polívka. Režie: Věra Chytilová. Kamera: Klaus Fuxjager. Hudební 
dramaturgie: Věra Chytilová. Kostýmy: Tereza Kučerová, Jana 
Preková. Střih: Šárka Němcová. Zvuk: Tomáš Kubec, Jan Šmejkal, 
Pavel Dvořák. Produkce: Viktor Schwarz. Hrají: Bolek Polívka 
(režisér Rosťa), Jan Antonín Pitínský (scenárista Petr), Milan 
Šteindler (producent Igor), Chantal Poullain (Valerie), Věra 
Havelková (Lenka), Petr Vacek (asistent Matěj), Veronika Bellová 
(Andrea), Otakáro Schmidt (kameraman), Tomáš Matonoha (Pavel), 
Pavel Liška (Franta), Marek Daniel (Pepa), Arnošt Goldflam 
(Kabrhel), Josef Polášek (Láďa) a další. 

Hezké chvilky bez záruky. ČR 2006. Negativ, Česká televize. 
S přispěním Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie. Námět a scénář: Věra Chytilová, Kateřina 

Irmanovová. Režie: Věra Chytilová. Kamera: Martin Štrba. Střih: 
Jiří Brožek. Zvuk: Daniel Němec. Architekt: Petr Pištěk. Kostýmy: 
Tereza Kučerová. Hudba: David Kraus. Produkce: Kateřina Černá. 
Hrají: Jana Janěková (Hana), Jana Krausová (Eva), Bolek Polívka 
(Dub), Igor Bareš (Karel), David Kraus (Pavel), Martin Hofmann 
(Petr), Jiří Ornest , Barbora Hrzánová, Anna Polívková, Kateřina 

Irmanovová, Igor Chmel a, Magdaléna Sidonová, David Vávra, Ema 
Černá, Ivan Vyskočil a další. 

V žáru královské lásky. ČR 1991. Filmové studio Barrandov. 
Námět: Ladislav Klíma - Utrpení knížete Sternenhocha. Scénář a 
režie: Jan Němec. Kamera: Jiří Macháně. Hudba: Jan Hammer. 
Výtvarný koncept kostýmů, masek a dekorací: Michael Rittstein. 
Střih: Alois Fišárek. Zvuk: Ivo Špalj, Karel Martínek. Hrají: Ivana 
Chýlková (kněžna), Vilém Čok (kníže), Bolek Polívka (sluha), Jiří 
Bartoška (tajemník), Josef Abrhám (lékař), Pavel Landovský (otec) a 
další. 
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Jméno kódu Rubín. ČR 1996. Jan Němec Film, Česká televize. S 
přispěním Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie. Námět, scénář, režie: Jan Němec. Spolupráce na 
scénáři: Iva Ruszeláková. Kamera: F. A. Brabec. Dodatečné 

záběry: Jan Němec, Jiří Zeiner, Zdeněk Neužil, Ladislav Pavlík. 
Hudba: Jan Hammer. Výtvarná spolupráce, koláže, alchymistická 
kniha: Jitka Vobořilová. Kostýmy: Ladislava Pecharová. Střih: 

Šárka Němcová. Zvuk: Karel. M. Martínek, Ivo Špajl. Produkce: Iva 
Ruszeláková. Hrají: Jan Potměšil (Michal), Lucie Rejchrtová (Ruby), 
Čestmír Řanda ml, Josef Miřácký, Václav Tomšovský, Jaromír Typlt 
(žvejkouni), Miloš Stehlík (sekretář Smithsonian Institution), Lubor 
Mádr (zlatník), František Macháček (heligonkář), Helena Čepková 
(hradní dáma), Josefa Sobotková, Ladislav Němec (rodiče), hlasy: Jim 
Čert (komentář), David Nykl (velitel Space Shuttle Discovery). 

Noční hovory s matkou. ČR 2001. Jan Němec Film. S přispěním 
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. 
Scénář, režie, hudba: Jan Němec. Námět, střih, produkce: Iva 
Ruszeláková. Kamera: Jan Němec, Jiří Maxa, Petr Marek. Účinkují: 
Karel Roden, Zuzana Stivínová, Jan Němec, Ester Krumbachová, 
Marta Kubišová, Václav Havel a další. 

Krajina mého srdce. ČR 2004. Jan Němec Film. S přispěním 
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. 
Námět, scénář, režie, hudba, fotografie: Jan Němec. Kamera, 
fotografie: Jiří Maxa. Střih: Alois Fišárek. Zvuk: Ivo Špalj. Triková 
spolupráce: Jiří Milfait, Michal Vlček. Produkce: Iva Ruszeláková. 
Účinkují: Jan Němec (hlas), Zuzana Stivínová (hlas). 

Toyen. ČR 2005. Jan Němec Film, Artcam International, i/o post. 
S přispěním Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie. Námět: Tereza Brdečková. Scénář: Tereza 
Brdečková, Jan Němec. Režie: Jan Němec. Kamera: Jiří Maxa. 
Výtvarník scény: Tereza Kučerová. Kostýmy: Pavla Michálková. 
Střih: Michal Lánský. Zvuk: Ivo Špalj. Produkce: Iva Ruszeláková. 
Hrají: Zuzana Stivínová (Toyen), Jan Budař (Jindřich Heisler), 
Tobiáš Jirous (Jindřich Štýrský), Marek Bouda (a.h.) 

Žebrácká opera. ČR 1990. Filmové studio Barrandov. Námět: 
Václav Havel - Žebrácká opera. Scénář a režie: Jiří Menzel. 
Kamera: Jaromír Šofr. Hudba: Jan Klusák. Architekt: Zbyněk 
Bloch. Střih: Jiří Brožek. Zvuk: Jiří Hora. Produkce: Jan Šuster. 
Hrají: Josef Abrhám (Macheath). Marián Labuda (Peachum), Rudolf 
Hrušínský (Lockit), Libuše Šafránková (Jenny), Barbora Leichnerová 
(Polly), Veronika Freimanová (Lucy), Jiří Zahajský (Flch), Oldřich 
Vízner (Jim), Ondřej Vetchý (Jack), Nina Divíšková (Peachumová), 
Jana Břežková (Lockitová), Kateřina Frýbová (Diana), Jana Švandová 
(Betty), Mahulena Bočanová (Vicky), Naďa Kotrčová (Ingrid), 
Jeremy Irons (vězeň) a další. 
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Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. 
ČR/VB/Francie/Itálie/Rusko 1994. Portobello Pictures, MK2 
Productions, Fandango, La Sept Cinema, Canal Plus, Centre national 
de la cinematographie, Channel Four Films, European Co-Production 
Found, Cable Plus, KF a. s., EFA, Studio 89, Studio Trite. Námět: 
Vladimír Vojnovič- Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana 
Čonkina. Scénář: Zdeněk Svěrák. Režie: Jiří Menzel. Kamera: 
Jaromír Šofr. Hudba: Jiří Šust. Architekt: Milan Býček. Kostýmy: 
Irina Ginnoová. Střih: Jiří Brožek. Zvuk: Jiří Moudrý. Produkce: 
Eric Abraham. Hrají: Gennadij Nazarov (Ivan Čonkin), Zoja 
Burjaková (Ňura), Vladimír Iljin (Golubjev), Sergej Garmaš 
(Miljaga), Valerij Zolotuchin (Kilin), Zinovij Gerdt (Mojše 
Solomonovič Stalin), Maria Vinogradovová (Duňa), Alexej Žarkov 
(Gladyšev), Marián Labuda (Opalikov) a další. 
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