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1. Sudetští Němci a „film národní fronty“

„Tisk českých národních socialistů se hemžil rasovými teoriemi o tom, že
kořeny nacismu leží v německém národním charakteru, v krvi německého
národa. Komunistická strana Československa neschvalovala tyto výroky. V té
době ale nemohla podnikat žádné velké kampaně proti těmto tendencím…
V této situaci by ideologický boj v těchto otázkách znamenal vzdát se sil
v rozhodujících částech front – v částech boje o politickou moc – a vrhnout je
na jiné, méně důležité části…“
(nejmenovaný mluvčí KSČ při přednášce na Vysoké stranické škole
v Kleinmachnow, NDR, 1955)1
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1.1. Výchozí situace

Květen 1945, konec války na území Protektorátu Čechy a Morava a obnovení
Československé republiky – tato doba přelomu by se dala označit také za počátek
rychle akcelerujícího procesu, politicky připravovaného již za posledních
válečných měsíců let exilovým československým prezidentem Edvardem
Benešem

a

československou

demokratickou

emigrací

ve

spolupráci

s československými komunisty v Londýně a naostro spuštěného přijetím
Košického vládního programu na jaře 1945. S rizikem nezbytného zobecnění
bychom mohli hovořit o trendu tzv. národní a socialistické revoluce, podpořené
ustavením politického systému Národní fronty. Tento uzavřený organismus
několika málo povolených politických stran, který měl odstranit z politiky „to
špatné“ z dědictví

meziválečného Československa, především stranickou

roztříštěnost a „politikaření“, ve skutečnosti eliminoval spíše nepohodlné
politické konkurenty, především pak mocnou předválečnou agrární stranu. Toto
okleštění stranického spektra ovšem bylo jednou z příčin jednoznačného vítězství
komunistické strany ve volbách v roce 1946 a od prvních porevolučních dní
přispívalo k pokřivení politického diskursu i veřejné debaty na téma dalšího
směřování obnoveného Československa, země, o níž se sice soudilo, že by měla
hrát roli jakéhosi „mostu mezi Východem a Západem“ (Benešova idea), jež ale
ve skutečnosti jednoznačně začala směřovat pod kuratelu Sovětského svazu.
Nejinak tomu bylo i se sudetoněmeckou otázkou, s úvahami, praktickým
„řešením“ této otázky a následnou obhajobou či spíše potvrzováním správnosti
tohoto řešení. Edvard Beneš urazil v mezidobí ohraničeném Mnichovem 1938 a
květnovou Prahou roku 1945 poměrně dlouhou a klikatou cestu úvah na téma „co
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s českými Němci“. Jako zjednodušená se jeví mnohá tvrzení především
německých historiků, podle nichž Beneš od samého počátku neuvažoval o jiném
řešení než zbavit se všech českých (či sudetských) Němců po válce co
nejrychleji.2
Přinejmenším takováto stanoviska neberou v potaz radikalizující se nálady
českého domácího odboje, jež se zvláště v době Heydrichiády definitivně
názorově „překlopily“ do stadia drsného a žádnými relativizujícími úvahami a
korekcemi nezměnitelného

přání - řešit sudetoněmeckou otázku po válce

radikálně, nesmlouvavě a bude-li třeba i krvavě.3
Základní souřadnice politiky Národní fronty jsou rozeznatelné i v oblasti
kultury, přičemž státem řízená, již v srpnu 1945 zestátněná česká kinematografie
se měla stát jedním z pilířů budoucích úspěchů československého umění.
Významnou kulturně politickou roli v tomto procesu od počátku hrála KSČ, jíž
připadla dvě klíčová ministerstva (ministrem informací se stal Václav Kopecký,
ministrem kultury Zdeněk Nejedlý), což pochopitelně do značné míry
ovlivňovalo „státotvorné“ tendence v oblasti dramaturgie českého hraného filmu.
Hraný film se měl napříště stát reprezentativním produktem kulturní politiky
nového státu, účinným při ideologickém ovlivňování domácích diváků a zároveň
použitelným pro
politiky.

mezinárodní propagaci státu, respektive zmíněné kulturní

Náměty

a

scénáře

poprvé

procházejí

systematizovaným

dramaturgickým procesem, byť ani do únorového převratu v roce 1948, natož pak
po něm nepanovala ve filmové dramaturgii a ve schvalovacích procesech
vyjasněná a přehledná situace – mimo jiné i kvůli vzájemnému tlaku
konkurenčních stranických skupin.4 Přes dílčí problémy procházejí touto cestou
v prvních třech poválečných letech do realizační fáze některé dobré scénáře. Bylo
to svým způsobem zajímavé období, kdy prostředky investované do českého
filmu nebyly už vázány ekonomickým diktátem producentů a zároveň
ideologická objednávka nebyla ještě zcela striktní, a kdy tedy do jisté míry bylo
možno

hovořit

o

naplnění

ideálů
7

umělecky

svobodné

a

částečně

samofinancovatelné české filmové tvorby a výroby, tak jak si ji představovali
vizionáři zestátněného modelu kinematografie už v době 2. světové války.5
Jestliže tematika válečná se objevila v hrané i dokumentární filmové tvorbě
poměrně rychle, konec česko-německého soužití a následný rozchod Čechů
s Němci se tématem pro český film zjevně nestaly.

Důvod je logický a

signifikantní pro veškeré vyrovnávání se sudetoněmeckým tématem v těchto i
pozdějších dobách – o zmizelých sousedech se od počátku více méně mlčelo,
nebo přinejmenším míra a úroveň společenské diskuse o této věci

zdaleka

neodpovídala tak radikálnímu řezu, jaký byl pro „vyřešení“ problému německého
obyvatelstva v českých zemích zvolen. Většina projevů, ať už verbálních nebo
tištěných, jež se ve veřejném prostoru objevily v letech 1945 – 48, měla v tomto
směru ponějvíce propagační a sebepotvrzující nádech.6 Takový postoj
pochopitelně nebyl specialitou filmu ani jiných informačních kanálů - odchod
Němců se stal obecně přijatým faktem, daností, nad níž se ani v tisku ani
v propagačních publikacích, ba ani v životopisech předních politiků těsně po
válce nikdo příliš nepozastavoval, a jestliže ji komentoval, pak jako jasnou
záležitost, o níž se nediskutuje, neboť její nutnost logicky vyplývá z traumatu
války a okupace.7 Existovaly samozřejmě čestné výjimky – především novináři
sdružení okolo Peroutkova časopisu Dnešek, který vycházel od března 1946 a po
únorovém převratu pochopitelně zanikl (šlo o deklarované pokračování
předválečného Peroutkova časopisu Přítomnost). Především reportérovi Dneška
Michalu Marešovi se stala osudnou „investigativní“ žurnalistika mj. na téma
českého gestapismu páchaného na německých civilistech ve sběrných táborech
umístěných po celé republice, Prahu nevyjímaje. Mareš až do října 1947
pravidelně navštěvoval pohraniční oblasti a psal o tamější chaotické situaci bez
příkras

v sérii reportáží zveřejňovaných v Dnešku pod souhrnným názvem

„Přicházím z periferie republiky“.8 Po nástupu komunistů k moci byl zatčen a
vyslýchán už 13. března 1948 - zřejmě jako jeden z prvních českých novinářů.
Následně byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na sedm let do vězení.
8

Vraťme se však k celospolečenské debatě na téma odsunu, respektive k otázce
„co s Němci?“ Dá se předpokládat, že o tzv. divokém odsunu (zhruba květen –
září 1945) se mezi lidmi ve vnitrozemí hovořilo v míře zanedbatelné, že byl
hodnocen jako snad místy nesprávně a nešetrně provedená, ale logická a do
značné míry ospravedlnitelná odplata na zrádcích československého státu.9
Uvažujme nejprve obecně: snažíme-li se dnes vžít do pocitů tehdejšího
československého občana české národnosti, mohli bychom je charakterizovat asi
takto - zbavit se Němců znamená úlevnou možnost provést konečně úklid ve
vlastním domově, značně zplundrovaném. Souseda, který se ve společném domě
začal chovat asociálně, je nutné neprodleně vystěhovat. A zároveň - jedná se o
věc správnou, ale pouze dílčí ve srovnání s úkoly, které nás čekají. Pokud jde o
hranou filmovou tvorbu oněch let, tvořící odraz politických a společenských
nálad, ukazuje se, že tento postoj, tedy s lehkou myslí a poválečnou úlevou přijatý
fakt, že už nikdy nebude v žádné části země platit převaha nečeského živlu nad
českým, se promítl i do dramaturgické skladby hraných filmů přelomu 40. a 50.
let. Přesněji řečeno, právě proto se téma česko-sudetoněmeckého konfliktu
vyskytuje v českém poválečném hraném filmu poměrně sporadicky. Po česku
řečeno: „nebylo co řešit“.
Pokud jde o český film, dramaturgické otěže po únorovém komunistickém
převratu v roce 1948 ovšem už jednoznačně držel komunistický stranický aparát,
od dubna 1950 i přímo deklarativně prostřednictvím Ústředního výboru KSČ.10
Nicméně téma ospravedlňování odsunu Němců už nebylo příliš na pořadu dne,
protože jako propagační úkol bylo mezitím více méně zapomenuto.11 Tento fakt
vynikne z prostého srovnání počtu filmů, jež byly věnovány jiným důležitým
tématům, na něž „socrealistická“ dramaturgie kladla důraz a jež vyžadovala
naplňovat ve scénářích a filmech. Odsunu sudetských Němců je věnován pouze
jeden film, a to

NÁSTUP

(výroba 1952 – premiéra 1. 5. 1953) ) režiséra Otakara

Vávry podle budovatelského bestselleru Václava Řezáče. Téma sudetského
9

Němce jako nepřítele, který se vrací, aby škodil, se ovšem „přestěhovalo“,
respektive bylo částečně nahrazeno tématem boje proti diverzantům, přičemž
dramatický děj byl sice většinou umístěn na hranice s americkou okupační zónou
Německa, do které odešla většina českých Němců, ale kupodivu takřka nikdy tu
nejde přímo o sudetoněmeckého záškodníka, alespoň nikoli takto národnostně
specifikovaného. Existuje výjimka z tohoto pravidla, o níž zde bude řeč později film ÚNOS (výroba 1952, prem. 30. 1. 1953) Jána Kadára a Elmara Klose, jenž se
z valné části odehrává na americké vojenské základně, tedy přímo na území
západního Německa.
1. 2. Odsun ve filmovém zpravodajství
V obecné propagandě státu a jeho sdělovacích prostředků byla po květnu 1945
pohraniční území jednoznačně vítána zpět „do náruče“ českého národa, kam se
konečně vracejí, protože mu přinejmenším morálně nikdy nepřestala patřit,
uvažujeme-li v kategoriích integrity zemí Koruny české. Tedy – hovoříme-li o
tématu odsunu, jež se českému filmu nabízelo, měli bychom spíše zdůrazňovat
téma osidlování pohraničí, tedy nového začátku, které sice na odsun navazuje,
ale které z hlediska dobově chápané politické korektnosti tematicky slibovalo
nesrovnatelně více než to, co předcházelo, tedy často dramatické rozloučení s
Němci.
Rychlá likvidace mnohonárodnostního státu v poválečných měsících a letech
(nezapomeňme tu na nedokončený, ale zamýšlený

odsun maďarského

obyvatelstva ze Slovenska nebo takřka bez hlesu oželenou ztrátu Podkarpatské
Rusi!) by podle všeho měla být mapována prostřednictvím dokumentárního
filmu a především filmového týdeníku, nejrychlejšího obrazového zpravodajství
doby. O to překvapivější je velký oblouk, jakým
týdeníky,
chodily.12

TÝDEN VE FILMU

i

oba hlavní distribuované

ČESKOSLOVENSKÉ FILMOVÉ NOVINY

okolo tématu

Filmaři – dokumentaristé příliš nevyužili odsunu jako propagačního
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motivu nejvyšší důležitosti. Příčinu lze nejspíše hledat v chaosu poválečných
měsíců a v množství úkolů, které se na nově vzniklou organizační strukturu
československého filmu valily. Na rychlé zmapování situace v tak obtížném a
nebezpečném terénu, jakým pohraničí bylo, nemohl ani zpravodajský film, natož
film hraný, při tehdejších technických možnostech a způsobech natáčení týdeníků
stačit. Nešlo však jen o filmové zpravodajství. I dokumentární filmy s delší
výrobní lhůtou se problémem odsunu a pohraničí nezabývaly nijak zvlášť
intenzivně.13 Ty tam byly také doby, kdy osamělý odvážlivec, český kameraman
Alexandr Hackenschmied,

v roce 1938 doslova „za pochodu“ natáčel své

německé spoluobčany v pohraničí,

plédující pro Hitlera, a dařilo se mu

pohybovat se mezi nimi prakticky inkognito a tím zachytit bezprostřední
nefalšovanou skutečnost – ono „tady a teď.“14 Naproti tomu z pochopitelných
důvodů zřejmě neexistuje v českých archivech jakýkoli filmový záznam tzv.
divokého odsunu, a odsun organizovaný od srpna 1945 je zachycen pouze ve
schválených a oficiálních proporcích.
Nakonec se filmový týdeník tématu odsunu dotkl pouze několikrát za celé tři
roky existence demokracie Národní fronty. 15 Nejprve rok 1945: nejdůležitějšími
jsou týdeníky dva: č.25 a č. 26. První z nich je více méně informativního
charakteru (anotace: Odsun Němců z našeho území zahájen. Děje se lidsky a
podle práva“.)16 Týdeník č. 26 začíná příspěvkem nazvaným „Proč je nechceme“
Podle anotace jsou tu uvedeny doklady o německém násilnictví v Československu
na

výstavě

v Mariánských

lázních.

Jde

o

typický

příklad

jistého

propagandistického zpoždění, ve své podstatě věc bagatelizujícího: oba týdeníky
byly uvedeny do kin v prosinci 1945, v době, kdy odsun byl v plném proudu,
nikoli teprve zahájen, byť byla pochopitelně řeč o odsunu oficiálně
kontrolovaném, tzv. řádném. Pro ilustraci připojme ještě týdeník č. 10/1945, kde
v rubrice Vteřiny před kamerou je zařazena reportáž z Ústí nad Labem, v níž se
ministr vnitra Václav Nosek a ministr obrany Ludvík Svoboda přesvědčují o
rozsahu škod, které způsobil výbuch a požár chemičky v ústecké čtvrti Krásné
11

Březno 31. července 1945.17 Zde je třeba poznamenat, že ústecký výbuch byl
připisován sabotážím sudetských Němců, respektive jejich pomahačům – tzv.
wehrwolfům. Jejich vina se jednoznačně neprokázala, zato následoval dnes už
dobře známý pogrom na německé obyvatele Ústí, patrně největší za celé období
odsunu, doslova pomstychtivá štvanice, při které ve městě, v okolí mostu přes
Labe i přímo na něm či v řece zahynuly desítky německých civilistů. Odhady
obětí se liší a podle různých českých a německých pramenů kolísají mezi
čtyřiceti a stovkou. Viditelnost a „mediální“ ohlas výbuchu v Krásném Březně a
následného masakru představoval zřejmě citelnou ránu pro obraz Československa
v zahraničí a v době těsně před konáním Postupimské konference byl poměrně
nevítanou záležitostí. Na druhé straně – mohl působit jako demonstrativní doklad
toho, že soužití Čechů a Němců v jednom státě je vskutku nemožné.
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2) Nejúplnější přehled německých historiografických prací 2. poloviny 20. století na téma
česko-německých vztahů viz Tomáš STANĚK, Odsun Němců z Československa 1945-1947,
(Praha 1991), str. 9-17.
3) Problematikou cesty Edvarda Beneše od Mnichova do „Stalinovy náruče“ se v posledních
dvaceti letech zabývala řada českých historiků. Pokud jde o peripetie názorových změn a
vývoje úvah o sudetoněmeckém osudu jak v případě prezidenta, tak i představitelů politických
stran v emigraci, pro ilustraci se zde spokojíme s popisem finální schůzky na toto téma,
spojené se schvalováním tzv. Košického vládního programu. Schůzka se odehrála v březnu
1945 v Moskvě v situaci, kdy prezident Beneš neměl zdaleka jasnou odpověď Západu na
otázku odsunu, zejména jeho rozsahu a časového horizontu. Jednání v Moskvě za přítomnosti
sovětských činitelů nejenže představuje v jistém smyslu „brilantní“ ilustraci toho, jak se strany
budoucí Národní fronty ve finále postavily k úvahám na téma „co se sudetskými Němci“, ale
podává i hlubší svědectví o politickém myšlení všech těchto „povolených“ stran, tedy i
nekomunistických, jež stálo u zrodu oklešťování demokratických svobod směřujícího k tzv.
Únoru 1948.
Srov. STANĚK, c. d. str. 49:
„Komunistický návrh vládního programu Národní fronty Čechů a Slováků zahrnoval mezi
nejdůležitějšími ustanoveními také formulaci o tom, že ČSR bude obnovena jako jednotný stát
dvou rovnoprávných národů (oproti starším koncepcím se již jmenovitě nepřipomínali
Zakarpatští Ukrajinci – Rusíni).“[…]“ O částech vládního programu, které se vztahovaly na
Němce a Maďary, se jednalo 24. března 1945 . Komunisté upozorňovali, že přestože v návrhu
není otázka odsunu konkrétně zmíněna, ‚je tu řešena’ (K. Gottwald řekl, že je ٫tady jako
Kolumbovo vejce’). Sociální demokrat V. Majer uvedl, že v textu se sice o transferu nemluví,
ale že je to tak ‚rozumnější’. Národní socialista J. Stránský hovořil o memorandu z 23.
listopadu 1944 v tom smyslu, že k němu ‚cizí vlády… daly nemastné prohlášení’, a dodal: ‚Tu
jsme se nespoléhali na pomoc Anglie a Ameriky’. Gottwald jednoznačně podtrhl, že ‚západní
velmoci už transfer odmítly’, ale že Moskva jej podporuje, a připomínal: ‚Hodně nám pomůže
Rudá armáda’. J. Stránský se zmohl ještě na dotaz, jak se bude provádět majetková konfiskace
u německých sedláků, ale když mu Gottwald odpověděl, že to ‚půjde bez velkých okolků’,
souhlasil: ‚Správně’. Text byl nakonec po jedné drobné stylistické úpravě ve velmi krátkém
čase schválen.“
4) Do podzimu 1948 v zásadě dramaturgické kompetence příslušely Filmovému uměleckému
sboru /FIUS/, na jehož práci se podíleli literáti s ambicemi filmových scénáristů. FIUSu mělo
do jisté míry „sekundovat“ dramaturgické oddělení V. odboru Ministerstva informací, aniž by
byly přesně vymezené kompetence mezi těmito dvěma orgány. Kvůli malé aktivitě
dramaturgického oddělení na ministerstvu však tato dvoukolejnost v podstatě neměla žádný
praktický dopad. Zůstala však zachována v mnohem problematičtější podobě od přelomu let
1948-1949, kdy ministr informací V. Kopecký oba dosavadní orgány zrušil a posléze je
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nahradil dvěma jinými, které se spolupodílely na dramaturgických plánech a schvalovacích
řízeních: při Ministerstvu informací vznikla Filmová rada /FR/, zároveň při Čs. státním filmu
tzv. Ústřední dramaturgie. /ÚD/. Filmová rada nebyla ovšem orgánem pouze poradním,
naopak, její členové jako důležití exponenti KSČ měli zjevné tendence „dramaturgovat“
vedoucí tvůrčích skupin na Barrandově, reorganizovat stávající skupiny a vytvářet nové,
tvořené často nezkušenými, zato stranicky prověřenými scénáristy a dramaturgy mladé
generace. O vliv tímto de facto soupeřily dvě skupiny personifikované svými neformálními
vůdci: na jedné straně Gustav Bareš, šéf Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ,
v opozici vůči němu ministr informací Václav Kopecký, potažmo Kopeckého chráněnec,
básník a šéf filmového odboru na ministerstvu Vítězslav Nezval. Jedním z nechtěných
výsledků těchto dramaturgických bojů se stala i tzv. aféra s „levicovými úchylkami“ ve filmu.
Blíže k problému viz KNAPÍK, Jiří: Filmová aféra L.P. 1949 In: Iluminace 12,2000, č. 4, str.
97-119, srov. KLIMEŠ, Ivan: Za vizi centrálního řízení filmové tvorby. (Úvod k edici) –
Tamtéž str. 135-139. Týž: Stav čs. kinematografie po únoru 1948 In: Iluminace 15, 2003, č. 3,
s. 97-98.

5) Srov. Jak byl znárodněn čs. film, Svědectví a dokumenty. Film a doba 11, 1965, č. 2-5, 7- 9,
12. K dvacetiletému výročí zestátnění kinematografie vycházel v časopise Film a doba seriál
rozhovorů s pamětníky a aktivními účastníky zestátňování českého filmu. Mezi tyto
průkopníky vize zestátněné kinematografie patřili především levicově zaměření filmoví
praktici všech oborů: zavedení i začínající režiséři, scénáristé, techničtí pracovníci, ale i někteří
majitelé půjčoven či kin. Z některých výpovědí (např. režiséra Otakara Vávry) je však po
letech cítit jisté rozčarování z faktu, že zmiňovaná finanční soběstačnost poměrně záhy vzala
zasvé vzhledem k tomu, že kina byla nakonec v mnoha případech převedena pod Národní
výbory a výnosy z projekcí tedy nekončily v oblasti filmového hospodářství.
6) Např. veřejné projevy Edvarda Beneše během a po květnu 1945 v Brně, Mělníku atd. Srov.
Edvard BENEŠ: Odsun Němců z Československa Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 19401947) (ed. Karel Novotný), Praha 1996
7) K tomu STANĚK, c.d., str. 58: „Nacionální radikalismus navíc inspirovaly veřejné projevy
státních představitelů a dalších činitelů z různých politických táborů. Publicistika a
zpravodajství v tisku i rozhlase se v různých souvislostech intenzivně zabývaly nacionálně
relevantními tématy, což mělo nemalý vliv na sociální psychiku jednotlivých složek národního
společenství. Na utváření veřejného mínění působila výrazně stanoviska E. Beneše.
Prezidentovy názory na řešení sudetoněmecké otázky byly téměř všeobecně akceptovány. E.
Beneš byl považován za naplňovatele a dovršitele Masarykova odkazu a většina českého
národa jej hodnotila jako zkušeného politika, jehož postup vůči Němcům nemůže být
v rozporu nejen se státními a národními zájmy, ale také s obecnými demokratickými a
humanitními zásadami.“ (zvýraznil J. S.)
8) Rozbor publikační politiky Dneška v souvislosti se sudetoněmeckým problémem viz Eva
HAHNOVÁ: Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí. Ústí nad Labem, 1999, str.
161-178.
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9) Přitom se dá hovořit o tom, že až do přelomu června a července 1945 měl divoký odsun,
stejně jako soustřeďování německého obyvatelstva do sběrných táborů, podobu spíše
partyzánských postupů, jejichž nepsaným mottem bylo cosi ve smyslu musíme jich stihnout
vyhnat co nejvíc, dokud se o to nikdo nestará – viz např. známý citát národně socialistického
ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny o tom, že „musíme začít s vyháněním našich Němců
z našich zemí důsledně a důkladně, před ničím se nesmíme zastavit a zaváhat“ (Staněk, str. 59).
Teprve Postupimská konference vytvořila právní rámec pro odsun německého obyvatelstva ze
zemí východní Evropy, byť v Československém případě se jednalo spíše o uznání „fait
accompli“. Zdá se, že jedním z cílů Postupimské konference skutečně bylo zabránit napříště
nejhoršímu, tedy masově a chaoticky probíhajícímu divokému exodu Němců z obnovené
ČSR, a určit jasná pravidla odsunu. Argumenty, jež zpochybňují legitimitu závěrů Postupimi
(zejména článku XIII. závěrečné zprávy z 2. srpna 1945 , v němž se o odsunech hovoří) jsou
postaveny především na rozporu těchto závěrů s mezinárodním právem. Jmenovitě se hovoří o
nepřítomnosti zástupců poraženého státu a o chybějící ratifikaci smlouvy kongresem USA,
stejně jako o možnosti nejednoznačného výkladu článku 13. (Argument o nejasné právní
závaznosti zazníval ze SRN ještě v 90. letech 20. století, mj. ze strany německého ministra
zahraničí Klause Kinkela v únoru 1996 pro list Stuttgarter Nachrichten.) K problematice viz
STANĚK: Odsun Němců… str. 16.

10) KSČ a československá kinematografie, Praha 1981, str. 67-71 (usnesení ÚV KSČ z dubna
1950)
11) Co se obecně týče problematiky vyrovnávání s nacismem, kromě několika reportáží
filmového týdeníku byl samostatný projekt věnován nejprominentnějšímu držiteli nacistické
moci v posledních třech letech existence Protektorátu Čechy a Morava – bývalému státnímu
tajemníku, sudetskému Němci K. H. Frankovi. Frank byl popraven po ročním soudním procesu
v létě 1946, a při této příležitosti byl uveden do kin krátký dokumentární film FRANK MEZI
NÁMI režiséra Františka Sádka. Jde o rekapitulaci Frankovy kariéry z rodinných i veřejných
dobových fotografií, prokládanou dalšími dokumenty (vysvědčení, Frankovy posudky atd.).
Film zaujme vcelku rychlým spádem, jakým spěje do finále – Frankově procesu a popravě.
Překvapivě střízlivý komentář připomíná dnešní aktuální televizní publicistiku. Franka film
zachycuje u výslechu a při čtení rozsudku. Naturalistických záznamů popravy na dvoře
pankrácké věznice se dochovalo víc, v tomto filmu ale autoři exekuci nechali rozostřenou, což
filmu z dnešního pohledu jen přidává na hodnotě. K tématu srov. Jiří WEISS: Bílý Mercedes,
Praha 1995, str. 91-92
12) TÝDEN VE FILMU byl žurnálem národním (slovenská mutace TÝŽDEŇ VO FILME), v roce
1946 začaly též vycházet celostátní ČS. FILMOVÉ NOVINY. Srov. Antonín NAVRÁTIL, Cesty
k pravdě či lži, str. 146-147
13) Rovněž téma nových osídlenců a samotné gigantické osidlovací akce, zpočátku velmi
málo koordinované, nebylo ve filmovém týdeníku zobrazováno nijak pravidelně, mj. proto, že
zestátnění filmu znamená mimo jiné rychlou byrokratizaci natáčecího procesu, byť s poměry
poúnorovými zatím nesrovnatelnou. Malým dokladem za všechny budiž opakované urgence
Fondu národní obnovy a Pozemkového úřadu na adresu Ministerstva informací, aby zajistilo
výrobu propagačního filmu k tématu osidlování. Pro Václava Kopeckého a Vítězslava Nezvala,
jeho sekčního šéfa pro oblast filmu, byla veškerá problematika nacházející se mimo oblast
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hraného filmu zjevně podružná. Srov. GRULICH, Tomáš, Osidlování pohraničí po roce 1945
a film. In: Filmový sborník historický 2, Čs. filmový ústav, Praha 1991, str. 67-74/13)
14) Výsledek jeho práce se pak objevil ve filmu CRISIS (rež. Herbert Kline) uvedeném v New
Yorku v symbolický den - 14. března 1939.
15) Pavel ZEMAN: Odsun Němců v československém poválečném zpravodajském a
dokumentárním filmu (nezveřejněná studie). Předneseno na vědecké konferenci Vertreibung
der Deutschen aus der Tschechoslowakei in der tschechischen, slowakischen und polnischen
Literatur. Institut für Slavistik der Universität Wien, 26-29. 5. 2004. (Kopie textu zapůjčena
autorem.)
16) Anotace jsou uloženy v archivu společnosti Krátký film a. s.
17) Viz STANĚK, Tomáš: Perzekuce 1945, Praha 1996 (Institut pro středoevropskou kulturu a
politiku), str. 131-137.
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2. Uloupená hranice – pohled zpět

„Uloupená hranice“ skýtá světu výmluvné svědectví naší mnichovské Kalvárie.
Měla přijít před odsunem.Ale i tak se stává jeho výkladem.“
(A. M. Brousil, Zemědělské noviny 18. 3. 1947)
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2.1. Jiří Weiss a „civilistické naděje“ českého filmu
Téma války a okupace českých zemí se do českého poválečného hraného
filmu dostalo poměrně rychle, bereme-li v úvahu obtížnost tématu a technické
podmínky, v jakých zestátněná kinematografie začala fungovat. Přibližme si
nejprve snímky natočené a uvedené do kin ještě v relativně demokratických
poměrech, tedy do února 1948. Už v srpnu 1946 se objevil v kinech film Václava
Kubáska

V HORÁCH DUNÍ,

z maloměsta (HRDINOVÉ

téhož roku v říjnu hned dvě okupační dramata -

MLČÍ)

a z pražského letiště (MUŽI

BEZ KŘÍDEL),

první

film v režii Miroslava Cikána, druhý Františka Čápa. O měsíc později následovali
ještě

NADLIDÉ

Václava Wassermanna.

Pro úplnost se musíme zmínit i o dvou

pokusech o okupační veselohru - vedle průkopnické a zdařile vyvedené crazykomedie

NIKDO NIC NEVÍ

(1947- rež. Josef Mach), jež jako by předjímala vlnu

francouzských válečných komedií ze 60. a 70. let (např.

VELKÝ FLÁM

s Louis de

Funèsem a Bourvilem, rež. Gérard Oury - 1965) je to i zapomenutý
PŘÍPAD

VELKÝ

režisérské dvojice Václav Kubásek a Josef Mach, uvedený na konci roku

1946. Tyto filmy měly bez výjimky velkou návštěvnost, avšak u kritiky se
relativně nejvlídnějšího přijetí dostalo Čápovu filmu.1 Jinak byla celé této české
linii okupačních dramat po právu vytýkána teatrálnost a zastaralost filmového
vidění, topornost hereckých výkonů i zápletek (což při nedostatečném časovém
odstupu od okupace nepřekvapuje). Z hlediska formy se tato díla objevila už tak
trochu „po sezóně“ a v době zvěstí o kinematografickém probuzení v podobě
italského neorealismu už nemohla vzbudit u kritiky přehnanou úctu. Navíc s výjimkou Františka Čápa - tyto pionýrské počiny na poli válečného tématu
natočili většinou tvůrci průměrní až podprůměrní.
Když ale v únoru 1947 přišla do kin

ULOUPENÁ

HRANICE

mladého

dokumentaristy Jiřího Weisse, skoro se zdálo, že o nejlepším filmu roku je
předem rozhodnuto. Weiss jako debutant na poli celovečerního hraného filmu
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měl kromě předválečných učňovských let, kdy jako citlivý pozorovatel natáčel
dokumenty s politickou a sociální problematikou (DEJTE
PÍSEŇ O SMUTNÉ ZEMI – 1937, CESTA ZE STÍNU - 1938)2,

NÁM KŘÍDLA

– 1936,

za sebou cennou zkušenost

z válečného pobytu ve Velké Británii, kde se podílel na filmech natáčených
dokumentaristy ze skupiny Crown Film Unit, jež měla za úkol mimo jiné
zaznamenávat části bojových akcí letců RAF proti nacistickému Německu. Na
Weissově hraném debutu byly také nejvíc oceňovány rysy, jež připomínaly filmy
tzv. britského civilismu, ať už v rovině dokumentárně věrného záznamu prostředí
či přirozenosti hereckých výkonů.3 Weiss se chopil tématu, k němuž zatím nikdo
neměl odvahu se vydat, snad pro jeho podvědomě pociťovanou mnohoznačnost –
politickou i psychologickou. Tato mnohoznačnost spočívala hlavně ve zdánlivé
samozřejmosti tématu, které dříve či později muselo přijít na řadu, avšak
nesnadnosti jeho uchopení, zpracování. O tématu nemohlo být pochyb, ovšem
jeho naplnění konkrétním příběhem nebylo zdaleka tak jednoduché pro každého,
kdo by chtěl natočit film alespoň trochu pravdivý, byť burcující a
s jednoznačným finálovým vyzněním. Neboli - jak natočit drama o českoněmeckém střetu, o nevyhnutelnosti konfliktu s nyní již takřka bývalými sousedy
či spoluobčany, film, v němž by sudetští Němci byli ukázáni v odstrašujícím
světle, ale přitom jejich povahy i jejich motivace nebyly zlehčeny ani
zkarikovány?

ULOUPENÁ HRANICE

se vrací do tzv. mnichovských dnů roku 1938 a ukazuje

jejich odraz v osudech konkrétních lidí, Čechů i Němců v pohraničí. Jde tedy o
návrat před okupaci, na dlouhou dobu ojedinělý. Filmovou povídku napsal
Miloslav Fábera, rovněž pozdější spoluautor námětu a scénáře prvního dílu tzv.
„normalizační“ trilogie“ režiséra Otakara Vávry ze 70. let,4 scénář pak napsali
spolu s Fáberou Bohumil Štěpánek a Jiří Weiss. Děj se odehrává zjevně od doby
nástupu nové úřednické vlády generála Syrového 22. září až po 30. září ráno, kdy
se obránci četnické stanice dozvědí, že jejich boj se zfanatizovanými
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henleinovskými bojovníky vyšel naprázdno. Idea ztracené vlasti, kterou byli Češi
v pohraničí ochotni bránit se zbraní v ruce a která jim nakonec byla vzata
mnichovským diktátem, se v ULOUPENÉ

HRANICI

objevuje v této šíři poprvé.5

Neméně podstatné se jeví odkazy na kdysi fungující česko-německé společenství
v pohraničních horách, kde za všech režimů a okolností byli lidé na sebe
odkázáni více než jinde. Tyto odkazy v sobě nesou (zvláště ve scénáři - některé
repliky se nakonec do filmu nedostaly) i dobový sociální či socialistický nádech
- viz např. dialog dřevorubce Srbka a jeho německých kolegů: 6
ERLBACH: Usnesli jsme se, že dnes vy dva s námi pracujete naposled….
Zítra se seberete, [všecko v Kalichu necháte] a odtáhnete.
SRBEK: Tak?
ERLBACH: Opovážíte-li se ještě zítra vlézt do lesa, zpřelámeme vám hnáty.
U jednoho ohně už s Čechy sedat nebudem.
SRBEK: Vy s tím souhlasíte? …I ty, Matyáši?
ERLBACH: Mathias!
SRBEK:

Dobře…Než vás rozeštval ten Henlein, všichni jste byli se mnou

v jedný straně - a kamarádi. [Než přišel Henlein, volili jste se mnou jednu
stranu.]
ERLBACH: Co bylo, už není.
SRBEK: A kníže Hohenlohe z vás i z nás dře kůži ze všech stejně. [A ten váš
nacismus je právě pro takové jako Hohenlohe.]
ERLBACH: To jsou bolševický [bolševické] žvásty!
JUNG: Lidi spojuje krev a nic jiného.
SRBEK: Tak ne mozoly?
Rozhovor je převzat z filmu, závorkami označené části obsahovala zřejmě
první verze scénáře. I z tohoto krátkého porovnání dialogu ve scénáři a ve filmu
lze vyčíst, k jakému posunu došlo: Jiří Weiss dbal na životnost jazyka filmových
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postav tak, aby dialogy přestaly tzv. „šustit papírem“, což se mu dařilo jen za
cenu jistého obcházení Miloslava Fábery. Což svědčilo o stále ještě poměrně
liberálním duchu některých tehdejších tvůrčích skupin na Barrandově.7

2. 2. Jak ztělesnit sudetoněmeckou zradu?
Nepočítáme-li výzdobu německé hospody (mj. portrét Konráda Henleina)8 a
pečlivé,

byť

podkolenkami,

nikoli

křiklavě

pak film

vyvedené

„sudetské“

kostýmy

s bílými

spíše ku prospěchu věci nijak zvlášť neakcentuje

obvyklé vnější atributy nacismu – hákové kříže, Hitlerovy rozhlasové projevy
apod. Podobnou distanci od politiky uchovali autoři také na straně českých
hrdinů, jimiž jsou místní četníci, celníci („financové“), obyčejní lidé – dřevorubci
nebo dělníci na pile. Oni sami ani jejich přirozené prostředí nevykazují jakékoli
ideologické znaky. Jejich politického zaměření se nedobereme, stranictví mezi
nimi hraje nulovou úlohu, spíše se dočkáme povzdechů obyčejných chlapů na
adresu „těch pánů v Praze“ (viz monolog četaře Vrby: “Nesmím střílet na 500
metrů od hranice. Kdo to vydává takové rozkazy?!“)9 Postavy českých četníků,
celníků

a vojáků jsou přesně vystiženými, v podstatě ideálně apolitickými

adresáty výzvy pražského rozhlasu k obraně vlasti a demokracie – sobě rovnými
občany. Tento aspekt je velmi důležitý, neboť vzájemná rovnost a bratrství,
vymoženost solidarity a nezištného přátelství, obecně řečeno pospolitost, v jaké
jsou ukázány postavy Čechů, to všechno tvoří jasný ideový protipól ke
komunikačnímu modu, jakým se dorozumívají postavy Němců.
Při zobrazování německých postav si film ovšem neklade za cíl analyzovat
vznik a vývoj nákazy henleinovskou vizí, která se postupně rozšířila mezi
německými obyvateli vesnice a která jim umožnila identifikovat se od nynějška
a jednou provždy s „tisíciletou“ Třetí Říší, jejíž hranice byly doslova na dostřel.
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Ocitáme se vlastně bez přípravy, ostrým střihem, v prostředí již vybičované a
definitivně „utvořené“ nenávisti, neboť podzim 1938 v pohraničních oblastech
Československa již není místem vhodným pro smiřování, ale pouze pro
ozbrojenou konfrontaci. Jakmile se tedy dostaneme jako diváci do německého
prostředí, ať už na henleinovskou sabotážní instruktáž ohledně zacházení se
zbraněmi nebo do německého hostince, kde se tzv. kují pikle pod rouškou pivní
pěny, jsme obklopeni atmosférou cílené agitace, jíž neunikne nikdo, a kdo by
takový úmysl byť i jen naznačil, bude smeten.
S trochou nadsázky bychom mohli rozeznat mezi postavami Němců v tomto
filmu dvě kategorie: tvrdé muže ostře řezaných rysů a vyměklé, oportunistické
váhavce, zvyklé jít s davem, kteří se ovšem v pravý okamžik chopí svého
„poslání“ se vší vervou. „Ostře řezaní“ a „váhaví“ ovšem pochopitelně netvoří
nepropustné kategorie. Mezi ty první patří především místní henleinovský vůdce
a agitátor Kurt

Reichmann (hraje ho Robert Vrchota), jehož některé scény

z dnešního pohledu zavánějí až parodií (scéna z henleinovského „školení“ : „Was
ist das???“- „Marmelade?“ - „Falsch! Ein Kilo Ekrazit!!). K těm druhým pak
patří např. poněkud plastičtější postava nadlesního Czapana, který jako jediný
odejde ze zmíněné instruktážní schůze, ovšem nikoli kvůli své statečnosti či snad
zásadovosti, ale prostě proto, že pro něj ještě kostky nejsou dostatečně vrženy
(výtečná kreace Eduarda Linkerse, v té době velmi obsazovaného a výrazného
představitele nacistů v českých filmech).10 Ač antisemita a

přívrženec

nacionálního socialismu, rozhodně se tento muž nehodí pro ideologickou práci,
neřku-li boj muže proti muži. Na to je příliš pohodlný. Jeho nacionální nevrlost
se vybíjí tím, že peskuje svého podřízeného, adjunkta s židovským jménem
Mahler (epizodní role debutanta Vlastimila Brodského) kvůli tomu, že tento si
dovolil ponechat na svém pracovním stole fotografii svého děvčete, Židovky,
která stačila před sudetoněmeckou nacistickou nákazou uprchnout do vnitrozemí.
(Czapan s poněkud rozšafnou zlovolností, jež opět ilustruje Weissovo umění
zkratky dialogu: “Kolikrát jsem vám říkal, abyste mi tu nevystavoval ten váš
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poklad z Palestiny…se na to nemůžu dívat. Ještě s ní musíte urážet city každého
árijce tady…“) Czapan, ač před českými četníky se ohání loajalitou ke státu, po
vyhlášení mobilizace pomáhá se záseky v lese jen s krajní nechutí a pochopitelně
pod dozorem českých četníků – v mírně komické dvojici právě s adjunktem
Mahlerem (pro ilustraci: o třicet let později by je mohli nahradit Trautenberk se
svým krkonošským hajným).11
Motivy nacionálního osvobození od vlivu Čechů se ovšem v několika
případech kryjí s motivy zištnými, čímž byly tyto postavy obdařeny zvláštní
perfidností: obecně vždy, když jde o konflikt ideologií, světonázorů či prostě
„dobra se zlem“, je velmi účinné podpořit vykreslení zla osobním prospěchem
jeho nositelů: k ideologickému soupeři je možno v některých případech cítit
alespoň částečný respekt, pokud však dominuje hmotná motivace, je tím ještě
výrazněji podpořeno negativní vyznění postavy. Toto platí zvláště pro temnou
postavu poštmistra Zeisslera (Miroslav Holub), který by za normálních okolností
nejspíš zůstal loajálním státním úředníkem („mám před povýšením“), stejně jako
pro Hanse, syna ze smíšeného manželství Langerových. Na adresu synovy časté
nepřítomnosti se ostatně odehraje tento kratičký dialog rodičů:
OTEC:

„Co se dá dělat, chce vejš“.

MATKA:

„Když chce vejš, tak ať pracuje, a nevysedává po hospodách.“12

Jak tedy můžeme v obecných rysech charakterizovat obraz Němců, který
ULOUPENÁ HRANICE

vykresluje? Především komparsní postavy, jež nehrají v ději

žádnou podstatnější úlohu a v podstatě se „vezou“ s nacionálně naladěným
davem, víceméně naplňují představu o árijském ideálu mládí.13 Tak např. mladí
němečtí ordneři, jejichž důvěru se různými službami snaží získat česko-německý
„míšenec“ Hans Langer: jsou to hoši nakrátko ostříhaní, plavovlasí, s úsečnou
mluvou a

nesmiřitelnou vážností.14 Weiss tu psychologicky věrně zachytil

postupné rozežírání mladých duší atraktivně znějící nacionalistickou ideologií
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nadřazenosti rasy, příslušnosti k „vyvoleným“, jež ústí do patologické nenávisti
vůči všemu českému. Obzvláště patrná je tato proměna právě u Hanse Langera,
člověka na pomezí dvou národností, pro něhož touha někam patřit nakonec
znamená přidat se k silnějším a zcela vytěsnit svou bilingvní osobní historii.
Pokud jde o fyzignomii „váhavých“, oportunisticky laděných německých
postav: do této skupiny patří jak nadlesní Czapan, tak poštmistr Zeissler. Jejich
fyziognomie je naopak zcela odlišná od oficiálně protežovaného árijského ideálu,
tak jak byl prezentován ve veřejném prostoru Třetí říše. Bodrá úlisnost a
úhořovitost těchto postav je ovšem co do strategické účinnosti boje proti Čechům
naprosto souměřitelná s pojetím „tvrdých“ henleinovských vůdců; pojetí těchto
postav naznačuje, že když už se jednou nacionálně zmanipulovaný jedinec
rozhodne, že půjde s davem, nic ho nemůže zastavit, ať už si byl předtím jakkoli
nejistý sám sebou. A tak Zeisslerova žena, která „loajálně“ a v pravou chvíli
vypojí českým četníkům telefonní linku a tím vlastně postaví Zeisslera před
hotovou věc, tj. do situace, kdy se musí rozhodnout, připraví tímto činem
dokonce půdu pro podlou vraždu: Zeissler v okamžiku, kdy hrozí prozrazení této
sabotáže, bez cavyků zastřelí do týla svého dávného přítele a kolegu z pošty,
vrchního respicienta Brože (Saša Rašilov). Sám Zeissler se poté stane - už
vlastním přičiněním – přímo vzorově fanatickým henleinovským aktivistou.15
2. 3. Vzkaz budoucím generacím
Na jednání postav Němců v pohraniční vsi Kalich, jejich rozvrstvení v ději a
úloze, kterou zastávají, lze dobře ilustrovat tezi, kterou

ULOUPENÁ HRANICE

zjevně předkládá, a mohla by znít třeba takto: česko-německé společenství se
vlivem zhoubného bujení názorů nacistické generace sudetských Němců dostalo
na zcestí, z něhož, a to je podstatné, už není návratu. Zákeřná smrt respicientova
ovšem není jediným důkazem této předkládané teze. Také všechny další postavy
outsiderů, jež se pohybují na národnostním pomezí, pokoušejí se lavírovat, vyjít
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dobře s lidmi z obou národnostních táborů, a tedy nedokázaly se včas rozhodnout
„optovat“ pro českou demokracii proti německé totalitě, končí špatně.
Při této příležitosti se zastavme zevrubněji u příběhu česko-německé rodiny
Langrů (otec Němec, matka Češka) – jak ještě uvidíme, mohl radikálnějším
českým povahám ležet v žaludku, neboť sváděl k dobově „nesprávným“
interpretacím. Langrovi jsou dva staří lidé s již dospělými dětmi, nemající už sil
a vůle smiřovat své nacionálně rozvášněné sousedy, a tak jsou více méně
ustrašeně vláčeni národnostním územím nikoho. Starý Langr (hraje ho J. O .
Martin) např. není schopen riskovat exkomunikaci ze strany svých německých
parťáků za to, že se nadále stýká s českým dřevorubcem Srbkem. I když své
dilema nakonec řeší tváří v tvář rodinné tragédii sebevraždou, nelze tu hovořit o
Němci, který by „se do poslední chvíle bil za českou věc“, jak bylo filmu také
vyčteno.16 Celá tíha odumírání česko-německého společenství ve fázi dilematu,
ke komu se přidat (nikoli ve fázi následující přímočaré konfrontace, která vyplní
celou druhou polovinu filmu) leží právě na rodině Langrových. Ovšem – obě děti
jsou vychovávány matkou zcela v českém duchu, sám Langer během celého
filmu řekne německy snad jen „Grüss Gott“.

Čili tato česko-německá rodina

působí především českým dojmem, až na syna Hanziho, ze kterého se postupně
stává fanaticky henleinovský „Hans“, neštítící se pašovat s ordnery zbraně do
Jirkova, střílet po českých četnících a nádavkem pak po vlastní sestře. Možná
právě postava tohoto odrodilce (Rodiče: „Tys byl vždycky náš Honzíček. Syn:
„Teď jsem Hans!“) a jeho tragický podíl na zániku vlastního rodinného „lůna“
nakonec nejvýrazněji podtrhuje myšlenku o nutnosti jakéhosi chirurgického
zákroku, kterým bylo po válce nutné oddělit Němce od Čechů. Není náhodou, že
z rodiny Langrových přežije pouze dcera Anna Marie, která se jasně postavila
proti zlu. Poselství bylo skryté, ale přece zjevné: nezdravá součást vlastního
organismu musí být obětována, aby celek (či zbytek?) mohl žít dál. Rodina
Langrových ve finále prožívá jakýsi privátní „soumrak bohů“. Matka Hanse a
Marie, dvou na smrt znepřátelených
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dětí, doslova hyne žalem nad

apokalyptickým koncem rodinné soudržnosti (Mařenko! Jeníčku!).17 Jak už bylo
řečeno, nepřežije ani otec Langer, který do poslední chvíle v tichém mudrlantství
(neodmyslitelná rekvizita – fajfka!) jakoby chtěl věřit ve zdravý rozum a
harmonii společenství, v němž žil celý život.
Rozdíl mezi postavami české a německé omladiny je vcelku evidentní: zvláště
patrné je to u obou mladých dívek: zmíněné dcery Langrových (sestry nehodného
Hanse) a rovněž její přítelkyně Jany, dcery českého dřevorubce Srbka. U obou
dívek si tvůrci dali záležet, aby představovaly český ideál, rázné děvče „krev a
mlíko“. Obě ostatně představují jediný aktivní ženský element ve filmu: Anna
Marie je prakticky neustále v kontaktu s četníky a Jana pak odvádí před útokem
henleinovců svou babičku do lesů.
Samostatnou kapitolu tvoří dětské postavy - pro film obecně platí, že mohou
být a také často jsou nositelem emocí, povětšinou kladných, a nezřídka jejich
zobrazování působí jako vyvažující prvek sentimentu ve vztahu k tragickým či
problematickým osudům „dospělých“ postav. Bereme-li v úvahu evropskou
filmovou estetiku těsně poválečných roků, lze ovšem poukázat na některé
výjimečné filmy tvůrců, kteří tomuto nebezpečí nepodlehli a naopak učinili dítě
integrální postavou svých realistických příběhů ze života, a aniž by dětské
postavě ubrali na emocionálním náboji, vyhnuli se sentimentálnímu zobrazování
dětského světa - jmenujme alespoň filmy raného italského neorealismu
NA NÁS DÍVAJÍ

(1943),

DĚTI ULICE

(1946) a zvláště

ZLODĚJI KOL

DĚTI SE

(1947), které

natočil Vittorio de Sica ve spolupráce se scénáristou Cesare Zavattinim,
z francouzské kinematografie

ZAKÁZANÉ HRY

(1951) René Clémenta, film přímo

odkazující na válečnou realitu. Je ovšem na místě konstatovat, že v českých
poměrech se s dětským faktorem operovalo obtížněji a méně často. Nejinak tomu
bylo v případě filmů, jež v sobě obsahovaly sudetoněmeckou otázku, i tam se na
příběhy dětí ocitnuvších se v „národnostním kotli“ nekladl zvláštní akcent. Je až
s podivem, že v dramatech mužů (ULOUPENÁ
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HRANICE, VES V POHRANIČÍ,

do

značné míry

NÁSTUP)

se děti jako samostatně jednající postavy prakticky

nevyskytují. Svým způsobem „jako by nebyly“, nevíme o nich nic, jsou jenom
součástí komparsu, doslova i obrazně. Kromě praktických obtíží18 tkvěl důvod
nejspíš i v tom, že dětská postava, měla-li být věrohodně vykreslena, musela být
nezávislá a autonomní ve svém vidění světa, v tom vidění, jež ze své podstaty
nemá respektovat zavedené pravdy světa dospělých. A podobnou zavedenou
pravdou byl jistě i obecně sdílený český názor na sudetoněmeckou zradu. Děti
jako bytosti stojící mimo národnostní běsnění, ovšem zároveň jako jeho
nejzranitelnější oběti, by zřejmě narušovaly koncepci odsunu jako jediného
správného řešení. Byla tu ovšem možnost integrovat dětské postavy do děje
ULOUPENÉ HRANICE

jako postavičky již ovlivněné, zmanipulované či utvořené,

zkažené či naopak demokraticky vychované „malé jedince“, kteří se v závislosti
na svých rodičích už rozhodli, ke komu se přidají.
V této souvislosti stojí za zmínku vypuštěné pasáže scénáře
HRANICE,

ULOUPENÉ

jež se ve filmu neobjevily. Jiří Weiss evidentně provedl škrty v těch

místech, jež zaváněla ideologizací dětské postavy, neboť ve scénáři bylo původně
obojí: česká dětská individualita i německý dětský kolektivismus. Přičemž bylo
zjevné, že zatímco české dítě, byť se mu nedá všechno vysvětlit, je vedené k
humanitě a samostatnosti, německé naopak ke všemu, co je ve scénáři doslova
zmíněno: ke drilu, prušácké disciplíně a militarismu.
Nejprve situace českého dítěte: jedná se o scénu, kdy se dřevorubec Srbek a
jeho děti loučí s jednou z českých rodin opouštějících vesnici Kalich v obavách
z činů Němců:19
30. Polodetail:
Zadek vozu v jízdě. Sedí tam matka a děvčátko.
Děvčátko, držící v ruce panenku, se vyklání
směrem k mýtině a mává ručkou.
Pak si sedne zpříma a řekne vážně:

Děvčátko:
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Proč vlastně jedem odtud
pryč, maminko?
Matka má zřejmě jiné starosti a odpovídá mechanicky:

Matka:
Protože musíme.

Dítě je vytrvalé:

Děvčátko:
A proč musíme? Vždyť tu
bylo hezky.

Matka se vážně usměje:

Matka:
Bylo, ale nebude.

Děvčátko se odmlčí, přemýšlí. Po pauze řekne
filozoficky:

Děvčátko:
A proč nebude?
Prolnout.

Zalistujeme-li scénářem o pár stránek dále, nalezneme rovněž vypuštěnou scénu,
v níž je naopak prezentován život dětí německé národnosti:20

Obraz 5.
Prolnout.

Reichmannova pila
Ext. – Podvečer

42. Celek:
Venku.
Nedaleko vrat s nápisem:
„Reichmann u. Sohn“ si hrají německé děti
na vojáky. Napodobují pruský vojenský drill.
Není v nich opravdu nic dětského. (Zvýraznil J.S.) 1. chlapec:
Eins, zwei, drei, vier!
Eins, zwei, drei, vier!
Halt!...
První chlapec pokračuje:
Reeechts um! Eins, zwei,
drei, vier…
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43. Polodetail:
Děti jdou v řadě. Strohé. Tu se jedna
holčička zahledí mimo a zvolá:

Holčička:
Pozor, Čech!

Děti se zastaví. První chlapec se otočí.
44. Celek:
Kolem pily, kousek od dětí, jde vrchní strážmistr
Sychra v polní uniformě. Kolem něho pobíhá
vlčák. Dívá se v chůzi na děti /mimo/
45. Polocelek:
První chlapec se odvrátí od Sychry /mimo/
a řekne jednomu chlapci z řady, docela
bez drillu:

První chlapec:
Sychra! Dovnitř nesmí!
Jdi zavřít vrata! Rychle!

Z výše uvedeného srovnání obou scén plyne víc než jen zmiňovaný rozdíl
mezi německou a českou „náturou“, jež vychovává děti po generace
v mýtotvorném duchu prušáctví a naopak „demokratických českých tradic“. Jde
tu o víc, německé děti jsou zapojeny jako integrální součást do podvratných akcí
henleinovců. Ve zmíněné scéně se totiž aktivně podílí na akci, na jejímž konci je
pašování zbraní, postřelení českého celníka, který pašeráky pronásleduje, jde tu
tedy v symbolickém smyslu i bytí či nebytí republiky.
Postavy Němců jednoznačně loajálních republice (ve smyslu aktivního boje za
její udržení) ve filmu prakticky nenajdeme, tak daleko autoři jít nemohli a asi ani
nechtěli. Kromě dřevorubce Langra se této představě blíží pouze adjunkt Mahler
jako člověk, který se nezapojí do závěrečného pogromistického obléhání a
vypálení české četnické stanice. Shrnuto: podíl sudetoněmeckého živlu na obraně
československého státu a demokracie se ve filmu jeví více než pochybný a
ideový vzkaz, který Weissův film adresuje obecenstvu, dešifrovala soudobá
kritika takřka jednomyslně: film by údajně bylo vhodné uvést co nejdříve
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v zahraničí jako reprezentativně natočený příběh o tom, proč Češi nemohli žít
pod jednou střechou s Němci, z čehož plyne, proč bylo nutné je po válce
odsunout. Tento názor zastával nejen A. M. Brousil v kritice, jejíž citace tvoří
motto této kapitoly.21 (Pozoruhodnou výjimku tvořil názor zrcadlově obrácený,
který měl zato, že film, v němž se vyskytuje vzorné česko-německé manželství,
může zapůsobit na zahraniční obecenstvo právě opačně, než je třeba, tedy že
může zpochybnit nutnost odsunu, postavit jej do problematického světla.22) Navíc
- tvůrci se nesnažili do děje integrovat „povinnou“ vyvažovací postavu
pozdějších dob - loajálního německého komunistu, zpravidla navrátilce
z koncentračního tábora (viz Hans Palme v NÁSTUPU Otakara Vávry). V roce
1947 ještě nenazrál čas prezentovat jakoukoli německou postavu v takovémto
filmu jednoznačně pozitivně.23
Dobový úspěch

ULOUPENÉ HRANICE

ovšem tkví mimo jiné v tom, jak

věrohodně dokázal Jiří Weiss odstínit motivace a různé stupně angažovanosti
německých postav, zde je totiž mimo jiné možno hledat důvod, proč byly role
spolehlivě zahrány ne vždy zkušenými herci či neherci. Tak jak jsme tu naznačili
spektrum německých postav, je zjevné, že režisér už se nespokojil pouze
s modelem, který fungoval u jiných okupačních filmů té doby – v nich byla ta či
ona německá postava zastižena jako hotový člověk, obvykle jako fanatická
persona, od níž nelze očekávat žádnou rozumem vysvětlitelnou emoci ani žádný
psychologický vývoj. I takové postavy se v ULOUPENÉ HRANICI vyskytnou, jsou
ale v menšině a tvoří je převážně agitační a funkcionářské postavy (zmíněný
henleinovský „náborář“ Kurt Reichmann).
V zrcadle tehdejší kritiky se film jeví jako jednoznačné vítězství nad
nelehkým materiálem, dokonce i technickým. Film byl údajně natáčen na
pozitivní materiál,24 ovšem z dostupných technických údajů tato informace
nevyplývá. Chválena byla kamera Jana Rotha (druhým kameramanem byl Rudolf
Milič) - tento fakt si zaslouží pozornost už proto, že podstatnou část filmu tvoří
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noční scény. Jiří Weiss v roce 1969 v interview s A. J. Liehmem hovořil dokonce
o tom, že značná část metráže byla natočena „skrytou kamerou“; režisér bohužel
nerozvedl postup takovéhoto natáčení (měl zřejmě na mysli kameru ruční).25
Jednoznačně hůře dopadla zvuková stránka, projevilo se to především v malé
srozumitelnosti dialogů. I z dnešního pohledu je

ULOUPENÁ HRANICE

novátorská

svou vskutku civilistickou neokázalostí a naopak v bojových scénách takřka
„akčním“
s klenbou

tempem, na druhou stranu se projevila debutantova nezkušenost
celovečerního dramatu.

Zárodek problému tkvěl zřejmě už

v dramaturgickém rozvržení děje: zatímco první půle představuje slibně
rozehranou partii českých obránců hranic

v kontrapunktu se zlověstně

nenápadnými přípravami henleinovců na útok, druhá je cele věnována střetnutí,
tedy boji. Ovšem vzdor natočení zmíněných efektních bojových scén (scény
z nočního lesa byl natáčeny v ateliéru)26 anebo spíš právě kvůli důrazu na ně
kladenému se nepodařilo zcela udržet logiku děje a srozumitelnost bojových
situací, navíc oslabenou několika nevydařenými střihy a dvěma evidentními
scénáristickými selháními, jež se bohužel týkají jinak životně napsané postavy
Anny Marie a jež ovšem padají na vrub Weissově úpravě scénáře. Nelze říci, že
by se film dramaturgicky rozpadal, ale určité trhliny a švy znát jsou.27
Kladem filmu zůstává střídmý a zcela nepatetický přístup k ústřednímu tématu
filmu, jímž je zrada. Úvodní scény jsou velmi pečlivě propracovány, počínaje
sugestivním obrazem mapy ohroženého pohraničí, zobrazované ve stále větších
detailech. Nechybějí přesně a věrohodně rozehrané partie postav a vztahů mezi
nimi v rámci rodinných (Langrovi) a pracovních (Langr a Srbek versus němečtí
dřevorubci) vazeb. Stejně tak působivá střihová skladba, která nenásilně a účelně
převádí děj z jednoho prostředí do druhého – např. kruhy na vodě se změní
v symbol vln přenášejících signál rozhlasové stanice Praha. Výtečné jsou dialogy
i pohybové aranžmá postav – příkladem za všechny budiž

scéna večeře u

Langrových, jejíž střídmou realističností Weiss předběhl dobu v českém filmu o
dobrých patnáct let, v podstatě až do dob „veristické“ větve nové vlny, kdy
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režiséři často používali neherce nebo málo známé herce pro střídmé vykreslení
těch nejběžnějších, přesto dramatických životních situací. Znovu je ovšem nutné
zdůraznit, že lví podíl na tomto vyznění filmu měl sám režisér. Jak už bylo
řečeno, „vyčistil“ původní dialogy ze scénáře od didaktičnosti a ideologických
floskulí, a navíc se spolehl svou intuici dokumentaristy a nezatížen filmovou
manýrou předválečných dob, obsadil film málo známými herci nebo úplnými
začátečníky, při jejichž vedení osvědčil nebývalý cit pro míru. Typově vymezil
vesnické dřevorubce: L. H. Struna jako Srbek a J. O. Martin v roli starého
Langra jsou zahráni beze stopy patosu a sentimentality, k čemuž by jejich role
mohly svádět. Pro roli Anny Marie si Weiss vybral zcela neznámou Milicu
Kolofíkovou, zhostila se jí suverénně. Poměrně málo je ve filmu uplatněno
humorné odlehčení, jedině Karel Effa tu – jak uvidíme, ve srovnání s o rok
mladším filmem

VES V POHRANIČÍ

velmi decentně – „kibicuje“ dění na četnické

stanici coby zasvěcený čtenář anglických detektivek. Zcela chybí jakékoli
milostné motivy, i to dodává filmu na věrohodnosti.
Zdá se, že Jiří Weiss stihl natočit a uvést do kin film ještě nezasažený
ideologií jediného správného řešení nebo schematickým bojem starého s novým,
popřípadě správného s ještě správnějším. Přesto se pochopitelně nevyhnul
některým dobovým zjednodušením, jež zapadají do kontextu těsně poválečných
úvah o zradě západních demokracií v roce 1938. V náznacích horuje film pro
SSSR (četař Vrba: Bude to těžké, než se sem dostanou Rusové), přičemž ovšem
naděje na pomoc z východu byla v září 1938 mizivá a málokdo si o ní dělal
iluze.27a

Co se týče spektra postav filmu, samozřejmá námitka může znít, že

neodráží v úplnosti typy lidí, které se v pohraničí v září 1938 mohly pohybovat.
S přihlédnutím k faktu, že film naplňuje schéma dramatu bojovných mužů, kteří
za žádných okolností neprohrávají definitivně, (toto je vůbec česká specialita –
prohra s příchutí morálního či budoucího vítězství – ve filmu viz opět
NEPORAŽENÁ ARMÁDA

- symptomatické dílo podzimu 1938),
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se jeví snad

pochopitelné vypustit preventivní i vynucený masový exodus českých obyvatel
do bezpečnějšího vnitrozemí. Je pouze stručně zobrazen v úvodní scéně, v níž
čeští dřevorubci pozorují žebřiňáky českých utečenců, jak mizí v záhybu lesní
cesty, a tím je vlastně naznačen budoucí osud všech, kdo se Němcům postaví,
přežijí a přesto budou muset nakonec utéci. Pro kompletní vykreslení
„národnostního dusna“ by snad bývalo možné rozšířit řady českých postav o lidi
bojácnějšího (nebo

naopak umírněného) naturelu, ale i tak představuje

ULOUPENÁ HRANICE

dodnes nejobjektivnější obraz rozpadu česko-německého

společenství v pohraničních horách roku 1938.
3. 4. Mnichovské trauma
„Tak to bylo všecko marný, tohle je náš Mnichov.“ Tak praví četař Vrba
dřevorubci Srbkovi. „Kdepak, my se ještě vrátíme!“, zní ovšem odpověď Srbkova
pronesená nad hroby padlých kamarádů. Už soudobá kritika si nevěděla tak
trochu rady při posuzování této scény, takřka antipatetické a vskutku „britsky“
věcné a střídmé finále (jedná se o poslední záběr filmu) jako by působilo až
rušivě, jako nedořečená kapitola, jíž chybí epilog. A samotná formulace tohle je
náš Mnichov působí nezvykle, protože odkazuje ke zkušenosti válečné, tedy té,
která by pro hrdiny filmu měla teprve nadcházet. Vysvětlení toho, proč konec
filmu působí tak trochu „ustřiženě“, ovšem opět nabízí původní scénář, který
obsahoval prolog i epilog. Obě části stojí za to zde ocitovat:
Obraz 1.
Kalich
1. Velký celek
Pod lesy těsně na hranici se rozprostírá
tichá vesnička – Kalich.
Shluk domků podél silnic, na návrší kostelík,
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o kus dál velká budova četnické stanice.
2. Celek
Po hlavní silnici mezi domky jde
vrchní četnický strážmistr Sychra.
Je to mladý, statný muž, hezkého
a energického vzezření. S ním jde
velmi mladý četník, který tu asi není dlouho.
Kolem pobíhá vlčák.
Oba jdou ke konci vesnice a vycházejí do luk.
Obraz 2.
Les.
Exteriér – Den.
Prolnout.
3. Polocelek
Oba muži vcházejí do lesa.
Panorama s nimi.
Prolnout.
4. Polocelek:
Oba jdou lesem. Kolem pobíhá
vlčák.
Mladý četník se rozhlíží. Pak se
podívá na Sychru a řekne:

Mladý četník:
Tak co, ještě ne?

Sychra zavrtí hlavou:

Sychra:
Až za potokem…Támhle!

A kývne hlavou tím směrem.
5. Polocelek:
Oba muži s vlčákem přicházejí k potoku.
Mladý četník něco hledá na zemi.
Sychra též hledá, ale ne tak roztěkaně.
Znát už tato místa.
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Mladý četník:
Snad ho neodnesli za války
s sebou?

6. Polodetail:
Oba muži.
Jdou velmi pomalu, skoro stojí.
Sychra se dívá k zemi, lehce se usměje.

Sychra:
Odnesli si toho habaděj, ale
hraniční kameny nechali.
Jen je vyvrátili…
Tady!

Ukáže hlavou na cosi na zemi /mimo/.
7. Detail:
Pod větvemi ostružin je do země zapadlý
hraniční kámen. Je vyvrácen.
Jen slabě je na něm vidět písmena: ČSR.
Přes to:
8. Polodetail:
Oba muži. Sychra pokračuje:

Sychrův hlas:
To je hranice…
Sychra:
Až sem jde Kalich, tam je
Německo…

Mladý četník se shýbne a sahá
na kámen:

Mladý četník:
Hezky přes válku zarostl..

9. Detail:
Sychra. Lehce a trpce se usměje a
začne vyprávět:

Sychra:
Přes válku? Už od Mnichova,
chlapče. Tady začala válka už
Mnichovem. A dřív než
Mnichovem!
Svět hořel v Mandžusku, v Habeši,
ve Španělsku. V květnu v osmatřicátém roce začalo hořet i v
pohraničí…Tady byl dlouho klid.
Ještě v září se lesy ozývala práce…

Prolnout.

Sychrův hlas:_
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Práce všech – Čechů i Němců…
(bouchnutí stromu)28
Jak je vidět, původně se měl celý děj filmu odehrávat v retrospektivě, což by
ve výsledném tvaru významně podtrhlo jeho základní didaktický smysl - což Jiří
Weiss jasnozřivě vycítil a obě části vypustil. Doslovnost nebyla jeho ambicí.
Základní smysl zůstal ovšem i tak zjevný: tímto dílem de facto čeští filmaři
odčiňují Mnichov. Mnichov jako synonymum prohry, potupy, pohanění. Není to
pouze film, lidově řečeno, „o chlapech, co se nedali“, ale přímo o statečné
československé identitě, o národních tradicích Čechů – demokratů, kteří dokáží
ve svém myšlení i konání skloubit lásku k národu a k vlasti s absencí šovinismu.
Jejich porážka je proto dvojnásob hořká.

A ono rčení my se ještě vrátíme

nepůsobí ani v nejmenším jako výzva k pomstě, ale je přece jen varovně
zdviženým prstem spravedlnosti či chceme-li božích mlýnů, vzkazem bývalým
spoluobčanům - německým hraničářům, že tento zločin bude třeba odpykat.
S explikací mnichovského traumatu, jež dává konání českých bojovníků
hlubší martyrský smysl, ovšem souvisí diskutabilní otázka: lze považovat – tak
jak to zhusta činila kritika - za hlavní a jediný impuls vzniku filmu jakési ex post
ospravedlňování odsunu Němců? Odpověď asi nebude zcela jednoznačná, ale
snad by nám mohl pomoci zmíněný epilog filmu, nakonec vypuštěný spolu
s prologem:
Obraz 135.
Les.
Ext. Den.
641. Polocelek:
Zeisler, Czapan, Kurt, Jung, Erlbach,
stojí u pohraničního kamene na místě,
kde Sychra stál s mladým četníkem
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na začátku filmu.
Vyvracejí zběsile kámen.
642. Detail:
Zeisler se dívá fanaticky na kámen /mimo/
a říká fanaticky:
Zeisler:
Tak…Teď ať zaroste!...Tady jsme
a tady zůstaneme na příštích
tisíc let…
Kamera panoramuje dolů na potok.
Voda utíká…
Prolnout.
643. Detail:
V proudící vodě se objevuje
Sychrova zamyšlená tvář:
Po chvilce Sychra začne mluvit:

Sychra:
A přece nezůstali!..
A nezůstanou nikdy…

Shýbne se ze záběru.
644. Polodetail:
Sychra s mladým četníkem kladou
zase kámen do správné polohy.
Při tom Sychra mluví dále:

Sychra:
Tak, teď tu stůj a dívej se
do Německa!

Mladý četník též dokončuje práci.
Sychra se napřímí a ukazuje do dálky.
Pokračuje:

Tam je… Vidíš tam něco?

645. Celek:
Louky, lesy, nic…
Přes to:

Hlas mladého četníka:
Nic. Louky a lesy…

Kamera pomalu panoramuje na hraniční
kámen…
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Sychrův hlas:

A přec je jich tam osmdesát
milionů.../pausa/
Víš, co to znamená?....
Zatemnit.
K O N E C29
Scénář byl tedy psán s vědomím poválečné perspektivy, se kterou se měl
ztotožnit i divák: německé nebezpečí už nehrozí uvnitř hranic obnoveného
Československa, ale vně. Tím spíše ovšem je nutno tyto hranice střežit a
„nespustit Němce z očí“. Původní verze závěru filmu představuje bezpochyby
vytříbenou propagandistickou miniaturu, ve které je ve zkratce vysvětleno vše,
to, co bylo, i to, co je nutno dělat, aby se historie neopakovala. Dá se
předpokládat, že přes svou deklarativnost verbální i obrazovou (symbolika
tekoucí vody jako času, který je spravedlivý apod.) by tento závěr vzbudil aplaus
u české kritiky i českých filmových diváků a znovu by povzbudil proti
(sudeto)německý osten. To, že se Weiss právě takovýchto propagandistických
momentů vzdal, činí z ULOUPENÉ

HRANICE

dílo přece jen trvalejší hodnoty. A

obhajoba odsunu? Není vyzdvižena nad celkovou problematiku, neboť toho
nebylo zapotřebí. A ono my se sem vrátíme jako by odkazovalo spíše
k požadavku spravedlnosti, nikoli pomsty. Jde o závěť, odkaz těm, kdo jednou
budou soudit československou situaci tváří v tvář onomu tak často proklínanému
a po letech až bájemi opředenému Mnichovu, a tento film „vytažený“ z hlubin
archivu bude jedním z vodítek, jak situaci chápat.
Mnichovské trauma – to je ostatně svého druhu terminus technicus válečné
doby s platností přesahující často až do dnešních dnů.30 Takřka osobní leitmotiv
politiky Edvarda Beneše, totiž odčinit Mnichov, zneplatnit ho a smazat jeho
následky, tedy napravit něco, co se ve skutečnosti optimálně napravit nedalo,
tento leitmotiv se za války přenesl do povědomí drtivé většiny Čechů, a časem se
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transformoval do masového nutkání provést po válce onu národní a socialistickou
revoluci, o níž tu byla řeč na počátku.

ULOUPENÁ HRANICE

je tedy jednoznačně dílo pojednávající

o zradě

sudetských Němců, byť na rozdíl od pozdějších filmů se sudetoněmeckým
tématem ho nelze jednoznačně označit za dílo propagandisticky protiněmecké,
ale válečné. Stejně tak ovšem vypovídá o atmosféře zrady vnitřní, na níž se
podílela česká politika a západní demokracie. Je to i film o návratu na místa, kam
mají morální právo se vrátit pouze Češi. Jiná je ovšem otázka, jak režisér Jiří
Weiss osobně chápal onu filozofii návratu do pohraničí: způsob, jakým se Češi
často „vraceli“ či se „zabydlovali“ v bývalých Sudetech, nemohl Weisse jako
válečného exulanta prchajícího před krutými totalitními praktikami nechat
lhostejným. Kdo měl možnost se seznámit s disciplinovaným válečným úsilím
Britů, tomu ani po slavném vítězství nemohly příliš imponovat

narychlo

vytvořené „instituce“ Revolučních gard nebo „koncentráků po česku“.31 Na
druhé straně si ani on, ani kdokoli z českých kulturních pracovníků v oblasti
filmu jistě nedělal iluze o možnosti dalšího soužití Čechů s Němci. 32
HRANICE
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navíc přišla do kin v březnu 1947, tedy toho roku, kdy se odsun uzavíral

a mohl už být maximálně předmětem akademických debat. Což většinou nebyl.
Paradoxně ovšem hospodářská realita poválečného Československa postupně
korigovala představy o dalším odsunu těch Němců, kteří byli zatím z různých
důvodů

v ČSR

ponecháni,

většinou

jako nezbytně potřební odborníci

v průmyslových odvětvích typických pro pohraničí. A pomalu už začínalo být
jasné, že „předsevzaté“ cíle, jež se v tomto směru nepodařilo dosud naplnit,
budou muset být odloženy ad acta. Nemalá část z těch Němců, kdo zůstali, se
nakonec

stala

více

Československa, když

či

méně

dobrovolnými

občany

komunistického

bylo v roce 1953 občanství uděleno kolektivně všem

československým Němcům - povinně.33
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Poznámky ke 2. kapitole
1) Historik Petr Koura v případě filmu MUŽI BEZ KŘÍDEL dokládá rozdílné přijetí Čápova filmu
v demokratickém a komunistickém tisku. Důvodem byl různorodý postoj k reálnosti a
propracovanosti motivací především hlavní postavy filmu, leteckého mechanika Petra Loma,
který příliš dlouho nechápe principy „skrytého odboje“ na letišti, nerozumí tedy taktice svých
spolupracovníků, ve kterých mylně vidí pasivní přisluhovače nacistů. Viz KOURA, Petr:
Obraz nacistické okupace v českém hraném filmu 1945-1989, In: Film a dějiny (sborník. ed.
Petr Kopal), Praha 2004, str. 221
2) Antonín NAVRÁTIL: Cesty k pravdě či lži, str. 56-57 (Praha 2002)
3) Např. František KAŠPAR: Národní revoluce, 15.4.1947 (NFA, IIa 111 - Uloupená hranice referáty denního tisku):„…Weissovi se podařilo vybřednout ze zdiskreditovaných okupačních
námětů, v nichž se to hemží trapnými kolaboranty a mužnými vlastenci, způsobem, který
můžeme označit za počátek českého civilismu ve filmu.“
4) Ještě technický scénář filmu ULOUPENÁ HRANICE z roku 1946 nese název „Dny zrady“,
příbuzenství s Vávrovou rozmáchlou hranou rekonstrukcí z roku 1973 je tedy více než
prokazatelné. (NFA, katalog scénářů, sig. S-1580 TS – 2)
5) Již rok 1938 ovšem přinesl některé pokusy vyrovnat se s hrozbou napadení státu a
dezintegrace jeho územní celistvosti ze strany Německa a posléze s traumatem Mnichova. Na
film režisérů J. A. Holmana a Jiřího Slavíčka ZBOROV (1938) mělo navázat pokračování pod
názvem UBRÁNÍME SE, v němž měly být osudy hrdinů slavné legionářské bitvy z roku 1917
dovedeny až do roku 1938 , mělo tedy jít o aktualizovaný obraz generace, která jde po dvaceti
letech znovu bránit republiku. Samotný film ZBOROV přišel do kin v okleštěné podobě relativně
dlouho po Mnichovu (leden 1939), jeho pokračování se nikdy nezačalo natáčet. Podobným
neúspěchem skončil film divadelního režiséra dr. Jana Bora NEPORAŽENÁ ARMÁDA (premiéra
k dvacetiletí republiky 28. 10. 1938!), projekt natáčený jako oslava československé armády.
Autoři museli po Mnichově aktualizovat závěr ve smyslu dobové „důstojné rezignace“ –
„Vojáci se bez boje vrací do kasáren, ale jejich odhodlání bránit vlast zůstává“, čímž se
z filmu v podstatě stal nevěrohodně zabarvený paskvil. Pouhým torzem pak zůstal jediný
pokus o skutečně konfliktní film z pohraničí ve smyslu reakce na Mnichov - měl se jmenovat
HRDINOVÉ HRANIC a natáčel ho na podzim 1938 jako svůj jediný režijní pokus kameraman
Jaroslav Blažek.
Citace a informace k natáčení uvedených filmů viz Český hraný film II. 1930-1945, Praha
1998, str. 222, 435. K filmu Neporažená armáda srov. Ivan KLIMEŠ: Cech panen
kutnohorských z hlediska nacionálního, In: Nacionalismus a film – Morava ve filmu, str. 86-87
(ed. Luboš Ptáček, Olomouc 2002),
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6) Srov. NFA S-1580-TS-2, str. 83-85.
7) „Film jsme realizovali v malé obci jménem Kálek [u Chomutova, pozn. JS] přímo na
hranicích a při tehdejších špatných komunikacích – měli jsme auta poháněná dřevoplynem –
jsme byli odříznuti od Prahy a její kontroly. Po zhlédnutí prvních denních prací jsem znovu a
znovu zasahoval do scénáře a odstraňoval z filmu zbytečný patos a papírové dialogy. Když si
autor Fábera ztěžoval řediteli [tvůrčí skupiny, pozn. JS] Feixovi, vypravil se producent za
mnou, a aby splnil literu zákona, vzal do ruky můj scénář a pronesl památná slova:
´Předpokládám, že natáčíte podle schváleného scénáře´.“ Jiří WEISS: Bílý Mercedes, str.96
(Praha 1995)

8) Němci dodali rekvizity pro český film“ - Nové Slovo, Ostrava 9. 5. 47 (NFA IIa 111 –
rereráty denního tisku) Jde o noticku ve stylu „veselých historek z natáčení“ popisující situaci,
kdy Jiří Weiss sháněl autentickou ideologickou výzdobu henleinovského hostince a problém
vyřešil tím, že poslal asistenty na průzkum do opuštěných usedlostí - potřebný materiál se
údajně rychle našel. Daleko promyšleněji, byť vlastně instinktivně pracovala s reálnými
dobovými rekvizitami o necelých dvacet let později Ester Krumbachová , když obstarala
„kostýmy“ pro film Jana Němce DÉMANTY NOCI (1965). Sudetoněmecké starce z „lovecké“
scény navlékla do jejich vlastních polorozpadlých, kdysi svátečních obleků, jež doslova
vytáhla z jejich skříní a zpoza jejich postelí. Srov. rozhovor Jiřího Cieslara s Janem Němcem
(Když si film o něco začne říkat, Film a doba 2/2000, str. 84)
9) Jediným ve filmu konkrétně uvedeným českým politikem je generál Jan Syrový. (Závodčí
Karla Effy: Syrový je náš Žižka!). Z pochopitelných důvodů se nejevilo vhodným zmiňovat
v recenzích a kritikách v jakýchkoli souvislostech jméno tehdejšího a zároveň poválečného
prezidenta Edvarda Beneše, nehledě na to, že v dobách před únorem 1948 nebylo zvykem
operovat se jmény žijících politiků v hraném filmu, tím méně pak tyto politiky zobrazovat.
10) Dvě nejznámější role Eduarda Linkerse (1912-2004): hrál opilého SSmanna ve zmíněné
frašce z protektorátního života pražských tramvajáků NIKDO NIC NEVÍ, ještě víc se ale proslavil
jako gestapák bojující s „neposlušnými“ hračkami v hrané a loutkové grotesce Hermíny
Týrlové a Františka Sádka VZPOURA HRAČEK (1946), filmu, který byl oceněn na filmových
festivalech v Benátkách a v Bruselu. Roli gestapáka si rovněž zahrál v již zmiňovaném
okupačním dramatu Františka Čápa MUŽI BEZ KŘÍDEL. Koncem 40. let odešel do Spolkové
republiky Německo. Naposledy se Linkers objevil v českém filmu v roce 2003, kdy – byť jen
jako vypravěč - účinkoval příznačně v dokumentu, jenž se váže k historii druhé světové války a
koncentračních táborů - ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ (rež. Lucie Králová)
11) Srov: Emanuel MANDLER: Rumcajs a Krakonoš kazí mládež, Lidové noviny 6. 3. 2001.
V tomto velmi vyhraněném příspěvku historik E. Mandler v podstatě volá po zcenzurování
oblíbených televizních Večerníčků „Krkonošské pohádky“a „O loupežníku Rumcajsovi“,
neboť jejich obsah považuje za nacionalistický a protiněmecký, Rumcajse s jeho „lidovou
lupičskou ušlechtilostí“ navíc označuje za součást filozofie všeobecného rozkrádání rozbujelé
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za dob normalizace. Ohledně postavy Trautenberka je však jádro Mandlerova postřehu
racionální: Trautenberk skutečně svou vizáží připomíná „typického sudeťáka“, kterému se
postaví „slovanská demokratičnost“, jež „obsáhla vše dobré na světě jako protiklad germánské
autoritativní zpupnosti.“ Co Mandler nedodává, je příznačný fakt, že „demokratičnost“ vítězí
až po mnoha dílech seriálu a na přímluvu mocného Krakonoše. Taktéž odsun Němců – tak jako
v pohádce - se podařil pouze za přispění mocného ochránce a staršího bratra - Rudé armády.
12) V dialogu napsaném ve scénáři ovšem tato „kariérní“ motivace Hanse není explicitně
vyjádřena.
13) Srov. Tereza DVOŘÁKOVÁ: Nástup Otakara Vávry jako příklad nacionalistických
tendencí v českém filmu padesátých let. In: Nacionalismus a film – Morava ve filmu ( sborník –
sestavil Luboš Ptáček, FFUP Olomouc 2002), str. 100
14) Tereza DVOŘÁKOVÁ,c.d. Jako v ULOUPENÉ HRANICI se podobné fyziognomické
„normy“ projevují i ve filmu NÁSTUP (1952): „…příslušník německého národa je v inspiraci
rasovými předsudky vyobrazen jako vysoký, štíhlý až kostnatý, většinou světlovlasý“ . Jak
autorka připomíná, tento fyziognomický stereotyp vychází ze samotné nacistické propagandy.
Je ovšem třeba připomenout ještě druhou linii zobrazování sudetského Němce: jejím typickým
zástupcem je západoněmecký obchodník Walter Huppert z filmu - opět Vávrova - NOČNÍ HOST
(1961). Postava Hupperta naopak představuje typ tělnatého, žoviálního, svým způsobem
elegantního sudetského Němce s bezvadným chováním navenek, avšak v jádru stejně
sadistického. Dá se tu tedy hovořit o postupném přechodu k rafinovanějšímu zakrývání
protičeské averze u zobrazovaných německých postav, jež postupně začínají „klamat tělem“.
15) Herec Miloslav Holub zřejmě
nespolehlivého člověka s přízemních
Kádára a Klose (1952) si zahrál sice
Němce, a navíc člena gangu únosců
okupační zóně v Německu.

typově odpovídal představě národnostně či třídně
majetnickými motivacemi. Ve filmu ÚNOS režisérů
Čecha, ale zato průmyslového špióna, pracujícího pro
letadla směřujícího na vojenské letiště v americké

16) Fr. KAŠPAR: Nebezpečná tendence, Národní revoluce 15. 4. 1947 (NFA IIa 111 –
rereráty denního tisku)
17) Poznámka pod čarou, ale snad přece podstatná: jako bychom v matčině zvolání cítili ztrátu
pohádkového, tedy přes svou archetypální hrůzostrašnost jasně vymezeného prostoru lesa
z Perníkové chaloupky, kde ježibaby a vlci jsou jasně poznatelní a jejich jednání předvídatelné,
prostoru, který v reálném životě protagonistů najednou přestane fungovat. Za jeden
z nejpodstatnějších rysů filmu a doby, o které pojednává, považuji přesně ono šokující poznání
zrady od nejbližších přátel a sousedů. Že nejde o ojedinělou a bohužel ani poslední lidskou a
občanskou zkušenost Evropy ve 20. století, dokázala realita balkánských válek v 90. letech 20.
století, o současných zkušenostech s globalizovaným, především islamistickým terorismem
nemluvě.
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18) Práce s dětským hercem byla v těsně poválečných letech v českém filmu v podstatě
nerozvinutým režijním oborem, přes některé dílčí úspěchy (Krškovi KLUCI NA ŘECE – 1944).
Dětskou postavu jako samostatného hybatele dějů odehrávajících se za války přivede na scénu
až Karel Kachyňa, počínaje filmem PRÁČE (1960) ale umělecky závažným způsobem teprve
s Janem Procházkou ve filmu AŤ ŽIJE REPUBLIKA (1965).
19) NFA, S- 1580 – TS – 2, str. 8-9
20) Tamtéž, str. 14
21) Článek A. M. Brousila článek viz NFA, II a 111, referáty denního tisku. Tamtéž např.
Jaroslav BROŽ: Náš film a Mnichov, Čs. filmové noviny 1947, č. 11, str. 1.: „Film Uloupená
hranice by neměl zůstat jen záležitostí nás Čechů. Je to tak trochu dějový protějšek ono
slavného Caprova seriálu „Zač jsme bojovali.“ Je proto dnes tou nejlepší odpovědí na ony
občasné kritiky přecitlivělých cizinců, v nichž je odsuzován odsun Němců z českých zemí. Ti,
která nám už jednou tak, jak to líčí tento film, uloupili hranice, nemají však skutečně mezi
námi místo.“
22) Fr. KAŠPAR, tamtéž: „Způsob, jakým je traktováno vzorné českoněmecké manželství
(…) vyvolává nutně mezi lidmi, kteří neznají a neznali život v pohraničí, přesvědčení, že
s Němci se dá žít, že jsou to v celku dobromyslní tvorové, kteří byl strženi na vedlejší
zločinnou cestu výjimečně, tlakem svých bezohledných říšských soukmenovců. Českoněmecké
manželství je tu nechtěně uváděno jako typ. Ukazuje a potvrzuje, že se nám s Němci žilo
dobře, že jsou přizpůsobiví, a zahraniční divák, který nemá zdání o životě v našem pohraničí,
může rozvíjeti své úvahy dále. Vynoří se mu nepochybně v mysli odsun Němců a hned tu bude
otázka: Bylo odsunu třeba?“
23) Nicméně náznaky diferenciace v hodnocení německého národa jako celku bylo možno
vypozorovat u československých komunistů už v roce 1947, byť pochopitelně vždy na základě
úvah o revolučních procesech potlačujících nacionální faktor. Konkrétně Klement Gottwald
pronesl ve Zlíně 13. dubna 1947: „Není pravda, že Němec je jako Němec, že německý dělník
je stejný jako Hitler nebo Krupp a podobní. Pravda je taková: když v celém Německu bude
zlikvidována třída junkerů, průmyslových a finančních magnátů, je naděje, že Německo
v jedné nebo dvou generacích bude denacifikováno.“ Srov. STANĚK, Tomáš: Odsun Němců
z Československa 1945-1947., str. 259
24) Konečně se nám povedl dobrý český film! - šifra „vbr“, Mladá Fronta 16.3. 1947 (NFA
IIa 111 – rereráty denního tisku), srov. Český hraný film III. (1945-1960), str. 328.
25) A. J. LIEHM, Ostře sledované filmy, str. 98 (Praha 2001)
26) Jiří WEISS: Bílý Mercedes, str.97
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27) Z hlediska logiky děje je nepravděpodobné, že by Anna Marie bez zjevného důvodu
nevarovala četníky před chystaným napadením četnické stanice, měla-li k tomu možnost, a
navíc pak bez větších úhon „vstala z mrtvých“ , resp. přežila krevní mstu svého bratra, při níž
použil nůž z bezprostřední blízkosti. Ve scénáři ovšem Hans nechává svou sestru být a
nezaútočí na ni.
28) NFA, S -1580 - TS - 2, str. 1-5
29) Tamtéž, str. 206
30) Pokud jde o mnichovské trauma, pro ilustraci možno uvést, že jeden z mnoha českých
historiků zabývajících se Mnichovem, Bořivoj Čelovský, nazval svou knihu zcela
nedvojsmyslně Mnichovský syndrom.
31) Jiří WEISS: Bílý Mercedes, str. 93: „Když začala válka, měl jsem jedenáct příbuzných, a
když skončila, zůstal jsem sám. Přiznávám se, že jsem tehdy necítil soucit s našimi bývalými
německými spoluobyvateli, a když mě jako vojenského dopisovatele pozvali na návštěvu Malé
pevnosti v Terezíně, přijal jsem to s pokrčením ramen. Tam jsem však prožil otřesný zážitek.
Po bývalém nacistickém koncentračním táboře chodili teď Češi v jejich uniformách, s jejich
proslavenými těžkými holemi s ocelovým kováním, jejichž úder rozrazil lebku. Velitelem
tohoto českého koncentráku, lépe řečeno této české SS, byl jakýsi nadporučík Polívka, který
před mnou přikázal mlátit šedesátiletého Němce, o němž tvrdil, že je SA-man.(…) Vytáhl jsem
fotoaparát a začal dělat snímky. Nastřílel jsem jich na dvě stě…“ Po Weissově intervenci u
ministra vnitra Noska došlo tehdy údajně k nápravě, neboť dotyčný trýznitel údajně zakrýval
svou „šmelinářskou“ minulost.
32) Tamtéž, str. 97: „Byl to ovšem i film politický. Byla to doba odsunu sudetských Němců, a
i když leccos, co jsem viděl, se mi nelíbilo, chápal jsem, že (…) další soužití Čechů a Němců
ve společném státě nebylo už možné.“
33) Stalo se tak na základě zákona z 24. dubna 1953 (č. 34 Sbírky), kterým bylo s platností od
7. května 1953 uděleno státní občanství ČSR všem Němcům se stálým bydlištěm na území
ČSR, kteří je dosud nezískali. Srov. Tomáš STANĚK: Německá menšina v českých zemích
1948-1989, str. 109)
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3. Ves v pohraničí – osidlování jako ideál

„Ty lidi německý vodešli a český se sem teprve stěhujou. A tak sou tady koně a
vozejky sami.“
(Bohumil Říha, Země Dokořán, 1950)
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3. 1. Uchopení nového žánru
Prvním hraným filmem, který se v poválečné době věnuje procesu osidlování
pohraničí a tedy hledání domova pro nové osídlence z řad Čechů, ale i Slováků (ve
skutečnosti mezi ně patřili i Rusíni, příslušníci balkánských národů atd.) je
v pořadí druhý celovečerní film Jiřího Krejčíka

VES V POHRANIČÍ

(natáčen 1947,

premiéra 20. února 1948).1 V kontextu Krejčíkovy tvorby je to dílo zapomenuté,
nevyvolalo tak kontroverzní reakce jako o rok později existenciálně laděné
SVĚDOMÍ

(1949)

ani v sobě nenese pachuť prohry v nerovném zápase

s ideologickými požadavky tzv. socialistického realismu ve filmech
SVÍTÁ

(1952), částečně také

FRONA

NAD NÁMI

(1954). Přesto je to film do jisté míry

přelomový, s tendencemi přesahujícími do budoucí české tvorby z podobného
prostředí, a zároveň svého druhu solitérní.
Žánrově je těžko zařaditelný – snad by se s trochou tolerance dal nazvat
budovatelským filmem s kriminální zápletkou. Ale i tato charakteristika je
nepřesná, maximálně se může jednat o jakýsi žánrový prototyp takového filmu,
který bude později dále opracován, zbaven nejednoznačných momentů a jistého
tápání a naopak posílen ve smyslu cílené agitace. Jiří Krejčík se tentokrát - na
rozdíl od

svého debutu

TÝDEN V TICHÉM DOMĚ

(rovněž 1947) - nepodílel na

scénáři; práci na filmu přijal jako zakázku, která mu byla promptně nabídnuta po
úspěchu jeho prvního hraného filmu.2 Námět vznikl na základě spolupráce
poněkud kuriózní autorské dvojice – spisovatele Františka A. Dvořáka, tehdejšího
vedoucího jedné z nově vzniklých dramaturgických skupin na Barrandově,

a

Zdeňky Infeldové, předčasně penzionované tanečnice Národního divadla. Scénář
pak dopracovali do definitivní podoby Dvořák se scénáristou Vladimírem Tůmou.
VES V POHRANIČÍ

je filmem na rozcestí, zpracovává totiž téma, které by doslova

o pouhé měsíce později mohlo sloužit jako jeden z modelových příkladů tematiky
budovatelských filmů přelomu 40. a 50. let. Jestliže téma Mnichova 1938 (tedy
ULOUPENÉ HRANICE)

byl ještě tématem konsensuálním, pak na otázku, jakým
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způsobem je třeba se ujímat území po Němcích, už mohly existovat a v praxi také
existovaly různé úhly pohledu, ovšem v oblasti čím dál direktivněji řízeného
filmového umění se pouze jeden z nich se mohl stát závazným a určujícím. Jinými
slovy: jestliže např. československý stát z hlediska hospodářského bolestně
pociťoval náhlou ztrátu německých zemědělců, ale i dělníků, často odborníků
vyškolených pro práci v pohraničním průmyslu sklářském, textilním, v dolech
apod., a kvůli zmírnění těchto dopadů poměrně velký segment těchto lidí byl
přinucen, resp. „bylo mu povoleno“ pracovat v těchto provozech ještě po dlouhé
měsíce po válce3, pak nic z toho pochopitelně nepřipadalo v úvahu jako model
hodný prezentace ve státotvorném českém díle z pohraničí, díle oslavy českých (a
slovenských) rukou, české obětavosti a schopnosti zvítězit nad sebou samým, tak
jak tyto vlastnosti oslavuje právě

VES V POHRANIČÍ.

Proto tedy bychom tento film

mohli považovat za jakési ur-budovatelské dílo svého druhu. Jiří Krejčík ovšem
vždy byl tvůrcem, který potenciální dogmata obrušoval,

a i tentokrát se pokusil

vytěžit ze scénáře maximum možného. Znamenalo to přetavit drobné příběhy
z těsně poválečné pohraniční vesnice do kolektivní mozaiky, z níž měl postupně
vystoupit obraz – představa ideálního novoosídlence a jeho rodiny. Znamenalo to
nechat kolektiv filmových hrdinů „Divokého severu“ vytýčit směr, jakým je
nutno se přes všechny pochybnosti ubírat. Smyslem filmové fikce v tomto případě
ještě nebylo stavět ani ty nejkladnější postavy, tj. rodinu Pavlasů, na piedestal, ale
přesto je ukázat jako kolektivně pojatý vzor lidí, kterých je v pohraničí potřeba, a
jimž by toto území mohlo a mělo přirůst k srdci. Nápomocni režisérovi byli
především kameraman Julius Vegricht a hudební skladatel Jiří Šust, této trojici se
do jisté míry podařilo dát filmu jednotící tvář.4 Výsledek byl vysoce hodnocen jako
další dílo „dokumentaristické školy“ vycházející z civilismu, při bližším pohledu
ovšem jeho snaha o realismus dostává jisté trhliny.
Vraťme se ke srovnání s Weissovou

ULOUPENOU HRANICÍ

v okamžiku, kdy čeští hraničáři opouštějí svůj kraj, kdežto

– její děj končí
VES V POHRANIČÍ

navazuje dobou, v níž se do stále ještě nejistého, ale už znovu československým
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státem ovládaného území pohraničních hor stěhují „hraničáři“ noví,

ještě

neuhnětení. Zajímavé je, že žádný z českých filmů té doby neřeší otázku návratu
právě těch lidí, kteří museli z pohraničí v roce 1938 nebo za války odejít či spíše
uprchnout, konkrétně tedy třeba právě poražených a zrazených obránců hranic, ale
takřka výhradně otázku novoosídlenců, lidí, kteří zde začínají od nuly bez
jakýchkoli reminiscencí na předválečné časy. To mělo svůj význam. V případě
jakýchkoli příběhů s počátkem umístěným do roku 1945 evidentně fungovalo jisté
dramaturgické a scénáristické tabu či snad autocenzurní imperativ: nezobrazovat
stíny, tím méně pak případné světlé stránky společné česko-německé minulosti,
nekonfrontovat příchozí postavy Čechů s postavami Němců, kteří jsou naopak na
odchodu, vyhnout se jakémukoli střetu staré (národnostně heterogenní) s novou
(národnostně homogenní) realitou, střetu, jenž by mohl zasít do divákovy mysli
potenciální konfliktní pochybnosti. Jak už jsem zmínil v předcházející kapitole,
ve dvou pozdějších filmech
Kachyňova

CUKROVÁ BOUDA

(Vávrův

NÁSTUP,

počátkem 80. let pak ještě

podle novely Vladimíra Körnera Zrození horského

pramene) se ovšem objevuje postava navrátilce – německého komunisty
vězněného v koncentračním táboře, avšak ten tu funguje pouze jako sice
nepotřísněný, přesto vlastně obětovaný reprezentant starého světa Němců, světa,
který nemá už v daném místě budoucnost. Ne náhodou Hans Palme z NÁSTUPU
odchází nakonec dobrovolně do Německa a osud starce v CUKROVÉ

BOUDĚ

je

rovněž tak či onak zpečetěn.5 Toto vytěsňování uplynulé historie česko-německých
vztahů pochopitelně nacházíme i v dobové beletrii s tematikou pohraničí:
pravidlem je, že česká vesnice tak, aby byla „tematicky připravena“ pro příchod
nových lidí, musí být nejprve kompletně vyklizena od Němců, teprve pak se může
samotný příběh vůbec rozběhnout6 (analogicky film

VES V POHRANIČÍ:

osídlenci se

ubírají do vesnice s příznačným názvem Severov, „od Němců již vyklizené“, jak
praví úvodní informativní titulky). Jedině Václav Řezáč v Nástupu a později Karel
Ptáčník v románu Město na hranici uvedli na scénu

konflikt Čechů s Němci

související s očekáváním a poté provedením odsunu, přičemž realistické
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hodnověrnosti zde dosáhl daleko spíše Ptáčník než Řezáč, potažmo Vávra ve
filmové verzi románu Nástup.7
Zpět k novým osídlencům ve

VSI V POHRANIČÍ:

jejich úkolem je sžít se se zemí,

kterou si vybrali za svůj nový domov, ať už na základě dobrovolné úvahy nebo
z nezbytí.

Právě v ideji vyrovnání se s tímto úkolem spočívá dobový étos

Krejčíkova filmu: naplňuje ho tam, kde vykresluje kolektivní portrét nového
hraničáře váhavého či aktivnějšího typu,

ale zároveň nepřekračuje hranice

propagačně konstruktivní fikce ve způsobu zobrazování dějů v těsně poválečném
pohraničí. Jiří Weiss měl s tématem Mnichova snažší úlohu, když zobrazoval
osudy „mužů v nouzi“ sevřených kleštěmi reálpolitiky.
jemnější stínování postav Čechů, a ani se

Nebylo tu místo na

neslušelo je nějak zásadněji

problematizovat. Pokud ovšem šlo o nové, poválečné osídlence, musel kterýkoli
český režisér pohybující se v realitě připustit, že bude-li chtít věrohodně vykreslit
postavy Čechů, pouze s kladnými charakteristikami nevystačí.

VES V POHRANIČÍ

se

snaží tomuto úkolu věrného zachycení reality nezpronevěřit - ještě v úvodních
titulcích inzeruje, že se nejedná o film dokumentární, čímž pochopitelně
dokumentární či spíše paradokumentární ambice díla naopak posiluje a naznačuje,
že na tento příběh nelze klást měřítka efektního dramatu, že má jít o obraz reálného
života. Přesto nejde zdaleka vždy o realitu typických pohraničních dramat
zobrazených filmem, máme tu co do činění s realitou státotvornou, jež představuje,
jak by takové osidlování mělo ve skutečnosti vypadat. Spíše než o propagandistické
dílo jde o dílo výchovné. Jak rovněž praví uvozující titulky, film je věnován těm,
kdo přišli do pohraničí “a nepodlehli zlým příkladům“ – což je narážka na adresu
tzv. „zlatokopů“, kteří v reálném životě pohraničí přicházeli dobývat a rabovat, aby
posléze rychle zmizeli. Samotný termín „zlatokop“ se pak ve filmu objevuje
několikrát, spíše ovšem v nadsázce,

například ho používají dva pražští povaleči,

když se Pavlase vyptávají na cestu do Severova. Navíc ho použijí ve spojení se –
zde rovněž parodicky nadneseným - výrazem wehrwolf.
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3. 2. Země bez Němců
Abychom pochopili dobu a prostředí, do které je film zasazen, je přece jen
třeba nastínit alespoň základní obrysy poměrů, jaké panovaly na konci války a
těsně po jejím končení v pohraničí neboli v teď už bývalých Sudetech.8 I když
vezmeme v úvahu rychlost a nacionální razanci, s jakou se začali Češi zbavovat
původního německého obyvatelstva v době tzv. divokého odsunu, tedy do doby
konání Postupimské konference (přelom července a srpna 1945)9 ,zdá se být takřka
vyloučené, že by v pohraniční vesnici (stejně jako u Weisse je dějiště umístěno
maximálně pár kilometrů od hraniční čáry) dva či tři měsíce po válce nezůstal
jediný Němec. V tomto směru se bájný Severov jeví být chimérou z jiného světa,
jež ovšem naplňovala ideál znovunalezené české země.10 Prostá rovnice - Němci
ven a osídlenci na jejich místo – v praxi totiž zpravidla nefungovala, a když
budeme důslední, není naplněna dodnes.
Jak se s posledními týdny války hroutila fronta i na jednom posledních bojišť,
tj. na území Protektorátu, přes Sudety masově prchali lidé před Rudou armádou,
vojáci i civilisté. Na jaře 1945 se v českém pohraničí podle různých odhadů a
převážně německých pramenů mohlo nacházet na 1,5-1,6 miliónu těchto lidí,
především uprchlíků ze Slezska, ale i z dalších oblastí německých východních
zemí.11 Až na dílčí evakuace probíhající od dubna 1945 (především žen a dětí)
zůstávala většina německých starousedlíků v pohraničí ve svých domovech, a to
zřejmě ze dvou příčin. Jednak se jich válečné utrpení ještě nemuselo dotknout
natolik, aby se cítili přímo ohroženi na životě, a vzdor obavám z odplaty Čechů
neměli zřejmě představu, jaké poměry s koncem války nastanou. Kromě toho se
nacisté až do poslední chvíle snažili Protektorát i pohraničí udržet jako obrannou
baštu potřebnou pro manévrování spojené s kapitulací, a propaganda ve prospěch
boje za konečné vítězství fungovala zřejmě do poslední chvíle, se všemi důsledky
pro toho, kdo by se ji odvážil zpochybňovat.
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I v pohraničních vesnicích se v této chaotické době projevovaly nejrůznější
migrační proudy: kromě Němců utíkajících na západ se k hranicím blížili zajatci,
kteří pobývali na území Protektorátu, opačným směrem se vraceli z Německa
nuceně nasazení Češi. Do toho započítejme rozpadající se formace Volkssturmu,
mládež z Hitlerjugend, zběhy z německé, ale i sovětské armády.12 S definitivním
pádem nacistického režimu začátkem května 1945 pak

začali přicházet do

pohraničí z vnitrozemí první Češi, mezi nimi logicky museli být především lidé
připravení – tedy schopní vydat se rychle na cestu, často lidé bez domova, bez
závazků - a velmi často i bez skrupulí.
Ze všech těchto skutečností vyplývá, že situace v pohraničí v té době byla
nesmírně složitá a chaotická, a jak problematická je tedy představa jakési vesnice
duchů, z níž by byli v létě 1945 Němci kompletně vystěhováni, aniž by se na
jejich místě ocitli mj. také ti, kdo „divoký odsun“ provedli, tj. čeští revoluční
gardisté, zahraniční českoslovenští vojáci ze Svobodovy armády, samotní
příslušníci Rudé armády a podobně. Jinak řečeno - sami od sebe Němci
neodcházeli, jejich odchod či vyhnání mělo konkrétní příčiny. Navíc v případě
většího počtu německých obyvatel se nemuselo jednat o nikterak jednoduchou
akci.
Nic z toho se ovšem do filmu

VES V POHRANIČÍ

nedostalo. Noví osadníci jsou

ponecháni o samotě svému novému údělu, hlídáni pouze několika četníky z města,
kteří sem obden zamíří na obchůzku. Přítomnost Němců je pouze latentní,
v podobě wehrwolfů či jiných škůdců ukrytých v lesích pohraničních hor, což
ovšem – nutno přiznat – dodává filmu v podstatě jedinou a tolik potřebnou
tajemnou a dramatickou komponentu. Tváří v tvář se ovšem osadníci nesetkají
s žádným německým starousedlíkem, uprchlíkem či vojákem, tím méně pak se
starousedlíky z řad Čechů, kteří by přežili válku jako němečtí státní příslušníci.
Ve filmu už nemá místo žádné smíšené manželství,
v ULOUPENÉ HRANICI byli Langrovi.
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tak

.

jako u Weisse

Nepřítomnost německého obyvatelstva ve vsi je v ději vysvětlena hned v úvodu
na základě této situace: správce pily se ve vlaku na cestě do Severova přeptává
místních na poměry, načež se mu muž v uniformě (není jasné, zda příslušník
Revolučních gard, voják nebo jiná autorita) se zraněnou rukou svěří, že „to si
odtamtud“ – ze Severova - odnesl. („To bylo pěkný hnízdo. Němci tam vyváděli
tak, že jsme je museli na hodinu vystěhovat.“) Toto tvrzení je vzápětí v následující
scéně podpořeno naaranžovaným kulometem osaměle trčícím do záběru, jakoby
na pozdrav prvním osídlencům. Ozbrojená konfrontace Čechů s Němci se ale
nekoná a konat nebude, cítíme pouze její hrozivý latentní podtón

v osobě

podezřele nevstřícného a odtažitého správce pily (hraje ho Jan Pivec), občasných
dozvuků střelby v pohraničních horách apod. Drama vyvstane až ke konci filmu ve
chvíli, kdy starý Pavlas se sousedem Havlem vyprošťují narychlo bryčku z kolny
(je nutno jet pro lékaře, protože na cestě je první „Severovák“) a narazí při tom na
minu, jejíž výbuch Pavlase vážně poraní. Charakteristika Severova jako byvšího
hnízda po zuby ozbrojených nacistů je tedy dlouho uchovávána ve formě
nevyjasněných a nebezpečných tajemství, jež vesnice skrývá, a v konečném
důsledku pak funguje jako finální katarzní prostředek: teprve poté, co starosta
Pavlas málem přišel o život, dochází v obci k uklidnění a všeobecnému smíření,
kdy i dosavadní Pavlasovi odpůrci jako notorický kverulant a tvrdohlavý
„potížista“ sedlák Havel nebo oportunistický hostinský uznají a veřejně deklarují
nutnost a potřebnost přátelství a solidární sousedské spolupráce.
Podobně skrytě film pracuje s motivem sabotáží a šmeliny na neklidné hranici.
Od počátku např. Šustova hudba (výrazný motiv flétny! - ostatně celý film je
výrazně prokomponovaný) naznačuje nepatřičnost a jakousi tajemnou nelogičnost
vlaku, který každý večer projíždí pohraniční krajinou, přičemž někdy píská, někdy
ne. Čiperný děda Pavlas (hraje ho Bohuš Záhorský) na tuto zdánlivou maličkost
upozorní strážníky a jak se pak ukáže, v pozadí této záhady

stojí německý

strojvedoucí (ve filmu se neobjeví, pouze je řečeno, že je to Němec) a právě
zákeřný pilař, šéf pašeráků,

ze kterého se v závěru vyklube takřka náhodou
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odhalený esesák. Dle jména na vývěsním štítě mlýna by se dalo soudit, že jde o
bývalého severovského rodáka Wenzela Kletetschku (ve scénáři se navíc jmenoval
Klečák, ale neřekne se mu jinak než „pilař“), který se vrátil, aby si ohlídal svůj
majetek, nikde to však není jasně řečeno. Izolované zjevení

takovéto osoby

v malém pohraničním hnízdě je ale opět málo věrohodné, takoví lidé nemívali
důvod se z „akce“ nikam vracet, jejich cílem bylo urychleně se octnout v americké
okupační zóně, pokud možno nepoznáni.13 Toto jsou jen dva doklady toho, že
zatímco v pozdějších letech by se s motivy německého záškodnictví či pašeráctví
pracovalo daleko explicitněji, ve

VSI V POHRANIČÍ

zatím vše zůstává na bázi spíše

objektivních překážek, které tarasí cestu ke klidnému, vpravdě „družstevnímu“
životu v české vsi Severov.
Paradoxem zůstává, že víceméně vytěsnění Němci jsou přece jen v některých
okamžicích přítomni v podobě genia loci, jenž může mít překvapivě i
mírumilovnou podobu. Patrné je to ve scéně prvního příchodu do nového domova
Pavlasových:

matka stojí bezradně nad zběsilým nepořádkem ve světnici

(„Podejte mi aspoň koště, vypadá to tu, jak když čert vyletí!“).14 Najednou se
shýbne a zvedne ve slámě pohozenou sošku Krista s uraženýma nohama. Očistí ji
a s jistým dojetím ji odkládá na prádelník. Je v tom síla morálky a snad i náznak
soucitu a odpuštění. Jako by se prostá pražská zelinářka ujímala duše domu,
v němž pobývali lidé, kteří ať už se jakkoli provinili, jsou pryč, ale je třeba nechat
žít hodnoty, které tu snad zbývají, a dál je rozvíjet. Tedy najít zde domov a mít
v úctě toto místo i tuto krajinu, „nedat jí zahynout“, ctít ji a spravovat k obrazu
svému – přesně to, co se v realitě většinou nedařilo. Na filmu kritika chválila
leccos, o této scéně není nikde ani zmínka.
Jestliže česko-německou konfliktní realitu těsně poválečných měsíců film
víceméně ignoruje, v jiných oblastech je jeho dokumentarismus aktuálnější a
věrnější. Oproti osidlovacím filmům z pozdějších dob, zejména pak Vávrovu
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NÁSTUPU,

tu jsou například mnohem objektivněji demonstrovány potíže

s administrativní koordinací celého osidlovacího procesu, především pak

ty,

jejichž řešení spadalo do kompetence té které správní komise utvářené v každé
obci, tedy do kompetence předsedy Pavlase samotného. Poměrně otevřené kritice
je ve filmu vystavena OSK neboli Okresní správní komise15 - při urgování motoru
k mlátičce je předseda improvizovaně ustaveného „družstva“ Pavlas nucen
oběhnout po kancelářích kolečko jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce, načež
znechuceně odchází s pocitem, že si družstevníci opět budou muset pomoci sami.
Pozoruhodně odvážné bylo, že ve scéně z úřadu je v osobě referenta nezakrytě
zosobněna dobová korupce, a to bez jakýchkoli vytáček či dvojsmyslů. (Referent
k Pavlasovi: „Když budete vstřícný vy ke mně, já budu k vám!“). Pravda je, že
k nápravě pak dojde dle klasického idealistického modelu: Pavlas si přivede své
souputníky z vesnice, přede všemi usvědčí nepoctivého úředníka, který je svým
nadřízeným ihned potrestán - a motor k mlátičce je na světě. V tomto bodě tedy nic
nového oproti pozdějším schematismům – vyšší články systému jsou méně
náchylné k nepoctivému jednání a spravedlnosti se lze u nich dovolat poměrně
snadno.
Zde je na místě udělat malou odbočku. Historii vzniku filmu provází poněkud
záhadný

zásah

do

průběhu

natáčení

ze

strany

nejmenovaného

úřadu

(osidlovacího?). Tato intervence byla dokonce kritizována ze strany tisku, věc o
rok později už nemyslitelná. Byť recenzent časopisu Filmové noviny tento zásah
spíše jednoznačně obhajuje.16
K problému uvedl Jiří Krejčík v rozhovoru na rozhlasové stanici Český rozhlas
6 v březnu 2003, že důvodem přerušení prací na filmu po natočení exteriérů
(podzim 1947) byl fakt, že vznikající podoba filmu údajně působila příliš agitačně
ve prospěch zavádění družstevního způsobu hospodaření. Tuto Krejčíkovu
hypotézu se mi nepodařilo z jiných zdrojů potvrdit, nicméně pravděpodobnější se
jeví výhrady dotyčného nejmenovaného úřadu ke zpodobnění Pavlasovy návštěvy
na osidlovacím úřadě a debatě, která se o této návštěvě posléze vedla mezi
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osídlenci. V každém případě scéna po návratu Pavlase z OSK ve filmu zůstala,
byť s nepatrně pozměněnými replikami - například tento dialog mezi Pavlasem a
hostinským Matějčkem (odehrává se v hospodě po Pavlasově návratu z města):
PAVLAS:
…a tak jste zas ztratili den. Hledali jste zlato. A taky jste našli. Jenže takový, co
krávy dělají. Jediný zlato, který tady je, je to, co nám stojí na polích v panákách. Já
jsem taky ztratil den. Kvůli tomu motoru. A měli jste vidět. Pěkný pán tam sedí.
Stačilo by mu jen perem škrtnout. A víte, co mi řek? Jestli prý tu máme pěkný
prasata!
MATĚJČEK:
To víš, kdo maže, ten jede!
PAVLAS:
Ano, Matějčku, máš pravdu, svatou. A proto jdu k vám sousedi, všem …, s tímto
návrhem…. My ho namažem a on pojede.17
Pokud jde o ostatní nepravosti, kterých se v pohraničí bylo možno nadít, už
bylo dříve naznačeno, že tu absentují revoluční gardisté stejně jako kriminální a
„hurávlastenecké“ existence, které si násilím na lidech a drancováním a
rozkrádáním jejich majetku často narychlo vytvářely alibi za svou nečinnost a
někdy i kolaborantskou minulost v době války. Zlatokopové a „hejsci“ jsou
zastoupeni pouhými dvěma lenošivými mladíky, kterým kytara a tramping voní víc
než práce na poli, a ostatně brzy z vesnice i z filmu mizí, aniž si ovšem co odnesli.
Ovšem ani tzv. spořádaní severovští občané nejsou zcela ušetřeni zlatokopeckých
pokušení. Jakmile se dozvědí od mladého Pavlase, že našel pod fošnami na pile
krabičku s ukrytým zlatem a šperky, stanou se z dosud počestných novoosídlenců
náhle drancovači vlastního nově nabytého majetku (lehce nabyl, lehce pozbyl…).
Tuto krátkodobou úchylku však spraví výše uvedené moudré Pavlasovo slovo,
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které ovšem nemá podobu pozdějších didaktických deklamací na stranických
schůzích, ale jadrného slovníku „demokrata z lidu“.
3. 3. Film jako občanské téma
Podíváme-li se na

VES V POHRANIČÍ

očima filmové estetiky následujících let,

musí nás udivit, jak střízlivě je toto ur-budovatelské dílo natočeno. Smysl filmu a
jeho základní myšlenka – solidarita a odpovědnost za péči o pohraniční zemi - byla
všeobecně oceňována. Pavlasovi se stali vzorovou rodinou, společenstvím lidí,
jaké pohraničí potřebuje. Rozvržení rolí v rodině je zdařilé- tvoří ji tři generace –
otec, syn a děd. Otec zelinář, který se rozhodl pověsit na hřebík nejisté živobytí ve
velkoměstě a odstěhovat se za lepším (syn na matčiny pochybnosti: „však jsme tam
bydleli ve vagóně jak králíci“). J. O. Martin stvořil svou roli rozvážného, leč
energického hospodáře s velkou mírou hřejivého asketismu. Přispěly k tomu stejně
jako ve Weissově filmu herecké výkony (byť snad nepatrně divadelnější)
neotřelých tváří: opět J. O. Martin (Pavlas starší) a Rudolf Hrušínský (Pavlas
mladší) tvoří promyšlenou dvojici otce – městského člověka se snahou přeměnit
sama sebe v rolníka (jeho „měšťansky“ nejistá chůze!) - a syna – střízlivého
mladíka s nezbytnou dávkou sebevědomí a odvahy, jež roste s úkoly. Výrazně
modelovaných ženských postav najdeme málo, opět je to více méně příběh mužů,
výraznou výjimku tvoří legendární brněnská divadelní herečka Jarmila Kurandová
v roli matky Pavlasové. Její

postava tvoří jasnou emocionální protiváhu

mužskému světu nástrah a nevraživostí spojených se zabydlováním v nové zemi.
Jestliže Pavlasovi jsou vzorem, protihráčem je jim tak trochu celá vesnice, neboť
zdaleka ne všichni zde reprezentují ideální osídlence. Mnozí jsou představeni spíše
jako typ lidí, kteří se pouze snaží „svézt“ s ostatními, nemluvě o dvou už
zmíněných městských povalečích (hrají je Karel Effa a Lubomír Lipský, Effa
oproti své postavě v ULOUPENÉ HRANICI v daleko parodičtější šarži).
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Projeví se to zvláště ve druhé třetině filmu, kdy přichází na řadu problém žní.
Ten byl v praxi velmi tíživý, neboť při chaosu poválečného léta neměli
novoosídlenci často šanci sklidit vše, co by bylo třeba. Zajímavé je, že při řešení
problému, jak na věc, padne mezi novousedlíky i návrh zjednat si na práci Němce
(tuto variantu navrhne individualistický sedlák Havel, dlouho hlavní protivník
Pavlasův). Toto

v dané době zcela logické a často užívané řešení je ovšem

z vlastenecko- etických důvodů okamžitě na schůzi vesničanů odmítnuto,
příznačně do morku kostí poctivým přistěhovalcem ze Slovenska, sedlákem
Hrankou (Zjednať si Nemcov? Buďme radi, že sú odtialto preč!). Resumé celého
martyria se sklizní je jediné – když se všichni dají do práce, vše se dá zvládnout.
S úlevou sleduje divák žňovou anabází novoosídlenců s vědomím, že – dopřejme si
tu nadsázku - nikde za rohem nečíhá zlý kulak. A i když velkou objektivní
překážku

ilustruje

zmíněná

kritická

pasáž

na

adresu

neschopných

a

zkorumpovaných úředníků, nikde tu nenarazíme na nenávistný styl 50. let, kde za
neschopností nebo chybou lze automaticky očekávat zlý úmysl, sabotáž a
záškodnictví namířené proti samotnému státu a jeho existenci.
Některé scény příznačné pro dohasínající svobodný film by o pouhé měsíce
později rovněž asi padly za oběť cenzurním nůžkám, např. takřka hitchcockovská
scéna vraždy na pile, zmínka o konzervách od Američanů (ve scénáři je ovšem
dostal pilař od Rusů – proč ta změna?), dále např. zcela demokraticky, nikoli
komunisticky vyhlížející strážníci, kteří odpovídají na pozdrav Spánembohem
apod.18 Je tedy zřejmé, že přes latentně „budovatelské“ téma se Krejčíkův film
protentokrát ještě vyhýbá ideologii,

což se nepodařilo žádnému z jeho

následovníků až do poloviny 60. let. Naopak – jmenovitě Otakar Vávra s filmem
NÁSTUP

(1952) jde věrně ve stopách předlohy Václava Řezáče a promyšleně

pracuje se stranickostí a marxisticko-leninskou uvědomělostí jako s hlavním
kritériem odlišujícím jednotlivé postavy a predestinujícím jejich budoucí vývoj.
Přes svou částečnou příslušnost k dobrodružnému žánru, který se brzy stane pro
58

pohraničí typickým, nelze

VES

V POHRANIČÍ

považovat primárně za film

pojednávající o boji s nepřítelem, byť obsahuje pašerácký motiv i postavu
příslušníka SS, ale spíše o boji se sebou samým, s vlastní nedokonalostí, malostí, o
boji za smysluplné žití v pohraniční zemi. Naopak ve všech pozdějších filmech,
kdy už tento problém bude „vybojován“, se těžiště přenese k záškodnickým
motivům, a zlověstné na nich je především to, že nacionální faktor bude zcela
vytlačen faktorem „záškodníka an sich“, čili člověka nacionálně indiferentního,
jemuž nejde o nic menšího než o narušení samotných základů komunistického
charakteru společnosti z třídních, nikoli nacionálních pohnutek.
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Poznámky ke 3. kapitole
1) Český hraný film III. 1945-1960, Praha 2001, str. 344
2) Jiří Krejčík po letech komentoval svou situaci mladého nadějného filmaře a mimo jiné přesně
vystihl problém filmu VES V POHRANIČÍ: „ Týden v tichém domě měl skutečně úspěch, a tak jsem
hned dostal další film, na jehož scénáři jsem se téměř vůbec nepodílel. (…)Byl jsem
pochopitelně vděčný, protože, prosím vás, komu se stane, aby jako debutant mohl za rok natočit
hned dva filmy(…),jenže už tenkrát mi bylo jasné, jak je ten film vlastně bezzubý, protože se
vyhnul základnímu konfliktu, jímž bylo vysídlení Němců a příchod českého živlu do pohraničí.
Řešilo se to, vzpomínáte si, tak, že se zvolila vesnice, jež byla při příchodu osídlenců už prázdná.
A. J. LIEHM: Ostře sledované filmy, Praha 2001, str. 145-146.
3) Vzhledem k tomu, že pohraniční oblasti tradičně patřily k hlavním „průmyslovým zónám“
Československa, přičemž podíl německých pracovníků ve zmíněných odvětvích patřil k
vysokým (sklářství 45,4%, textilní průmysl 45%, báňský 26,8%), bylo nutno odsun koordinovat
s potřebami těchto průmyslových odvětví. „Tlak české veřejnosti na provedení všeobecného
(zvýraznil J.S.) odsunu se tady dostával do rozporu s národohospodářskými potřebami. Již
v prvních týdnech po osvobození se objevily hlasy požadující ponechání části německých
horníků v republice. Uvádělo se, že je nutno ‚tyto německé horníky řádně prosít, prosvítit,
oddělit plevy od zrna, plevy vymýtit a zrno ponechat k úrodnému klíčení, které musí vyvrcholit
v intensivní práci poctivého uhlokopa‛(…) Přestože bylo nasazení Němců do hornictví chápáno
jako hospodářsky významné opatření, projevila se vůči němu v některých revírech (např. na
Ostravsku) určitá nedůvěra. Mnozí horníci reagovali na zprávy o tom, že má do těžby přijít
několik tisíc Němců, podrážděně. Objevila se hesla ‚Němce do závodů nepustíme!‛, ‚Nedáme si
poněmčit naše doly!’ apod.“
Procentuální údaje a citát viz STANĚK, Tomáš: Odsun Němců z Československa 1945-1947, str.
156
4) Práci kameramana Julia Vegrichta vysoce hodnotil např. recenzent časopisu Kino Miloslav
Drtílek, když psal o „novém venkově bez obvyklé obrázkové nasládlosti a archaické
idyličnosti“: Ves v pohraničí, Kino III., 1948, č. 11, str. 208
5) Hlavní německý hrdina filmu CUKROVÁ BOUDA (1980) - antifašista Bartl odchází do
zasněženého lesa, zjevně s úmyslem už se nevrátit mezi české obyvatele vesnice. V Körnerově
novele, která filmu předcházela, končí svůj život stejně jako titulní hrdinka z Vláčilova filmu
ADELHEID – sebevraždou.
6) MAIDL, Václav: „Obraz německy mluvicích postav a německého prostředí v české literautře
19. a 20. století.“ In: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století
(Editoři Jan Křen a Eva Broklová) Praha 1998.
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7) MAIDL, c. d. str. 294-295. Jasně patrné je vytěsnění Němců v románech Bohumila Říhy
Země dokořán (1950) a Rudolfa Kalčíka Král Šumavy (1962).
8) STANĚK, Odsun Němců z Československa, str. 52 - 56
9) O tzv. divokém odsunu lze hovořit přinejmenším do doby konání Postupimské konference
šéfů vlád vítězných mocností (17.7. – 2. 8. 1945). V jejím závěrečném komuniké z 1. Srpna se
v již zmiňovaném článku XIII. žádají vlády Československa, prozatímní vláda Polska a kontrolní
komise v Maďarsku o dočasné pozastavení dalšího vyhošťování Němců do doby, než
pozorovatelé Spojenecké kontrolní rady v jednotlivých zemích prozkoumají patřičně situaci na
místě a seznámí s ní zúčastněné vlády. Šlo především o to zabránit dalšímu chaosu při
vyhošťování, ve kterém docházelo k mnoha až zločinným aktům na odsunovaném obyvatelstvu,
a především zabezpečit spravedlivé rozdělení vysídlenců do jednotlivých okupačních pásem
v Německu.
10) Pokud jde o veřejné výzvy k plnění celonárodního programu odsunu Němců, příznačný byl
např. emocionálně vypjatý projev ministra informací Václava Kopeckého v Liberci 25. července
1945: „Vláda republiky je odhodlána postupovat důsledně a neoblomně ve věci Němců a nedá se
ničím odvrátit od svého historického úkolu: vypudit Němce z pohraničí a učinit naši zemi až do
pohraničních hor skutečně naší, českou a slovanskou…všichni hraničáři kupředu v nástupu proti
Němcům, kupředu k hraničním horám a pak ještě dál po odvěké půdě!“ Cit. dle Hraničářský
kalendář, roč I., Liberec 1946, str. 4 (In: STANĚK, c. d. str. 72)
11) STANĚK, c. d. str. 56
12) Tamtéž, str. 55-56
13) Ve scénáři je motivace falešného pilaře vysvětlena tím, že chtěl získat československé
doklady. Z filmu tato replika vypadla. Srov. NFA, S 918 – TS, TS – 2
14) Není jasné, a film to kupodivu neřeší, kdo statek vyraboval: dalo se pochopitelně počítat
s interpretací, že takový interiér po sobě zanechali zhrzení a tudíž mstiví Němci. Na druhou
stranu film nevylučuje ani tu variantu, že dům poničili právě „zlatokopové“, kteří navštívili
Severov ještě před novými osídlenci.
15) V době převratu byly po celé zemi zakládány národní výbory, v pohraničí úlohu národních
výborů zpravidla přebíraly právě
místní a okresní správní komise (OSK), dosazené
komunistickým ministerstvem vnitra (ministr Václav Nosek).
16) P. FREIMAN: Ves v pohraničí ještě jednou, Čs. film. noviny II., 1948,č. 10, str. 2: „Myslím,
že zde se nestalo nic nezákonného, nic, co by omezovalo uměleckou a tvůrčí činnost.(…)
Existovala-li zde spolupráce s úřady, které pohraničí spravují a které rozumí jeho potřebám, bylo
to něco samozřejmého, co nesmí být výjimkou, ale pravidlem u všech našich filmů. A jestliže
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měly tyto úřady nějaké výhrady s odborné nebo s celku prospěšné stránky, pak jejich
respektování byla další samozřejmost, poněvadž nevytváříme film pro film, ale film pro lid.
Konec konců svoboda je poznání nutnosti – a to platí i pro svobodu uměleckou – a uvědomila-li
si to Československá filmová společnost, pak je to samozřejmost, uvědomil-li si to režisér
Krejčík tak bezvýhradně, pak je to jeho klad a filmový kritik by si to měl uvědomit rovněž.“
17) NFA, S 918 – TS, str. 122
18) Srov. Petr SLINTÁK: Poválečná proměna venkova a český hraný film 1945 – 1970,
Diplomová práce FFUK, Praha 2003, str. 43: „Navíc popis vesnické komunity byl v mnoha
ohledech stále tradiční, o čemž svědčí zobrazení situací s náboženským podtextem (křest dítěte
nebo
vzájemné
vítání
osadníků
tradičním
‚pozdrav
pánbůh’“.
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4. Nástup – drama slavného vítězství

TIETZE:

Říká se, že německé obyvatelstvo bude vystěhováno za hranice.
To jsou jistě přehnané zprávy, které mají vyvolat paniku.
ANTOŠ:
I kdepak, zlatíčko. Půjdete všichni!
BAGÁR: O tom bylo rozhodnuto v Postupimi.
TIETZE: Ano, chápu. Ale je to strašné! Narodili jsme se tady. Nemáme jiný
domov.
TRNEC: Aby ses nerozplakal. A jaký domov jste chystali nám?!
(Otakar Vávra, scénář filmu NÁSTUP, 1952)
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4. 1. „Tři mušketýři“
„Ptal jsem se Řezáče: ‚Cos to napsal? Vždyť je to obráceně.’(…) Neměl jsem
za těchto okolností NÁSTUP točit, ale přípravy už byly příliš daleko, stály mnoho set
tisíc.“1 Touto lakonickou větou uvádí režisér Otakar Vávra ve svých memoárech na
pravou míru prospěch, který českému filmu přinesla adaptace ve své době
slavného románu Václava Řezáče, autora, který se jako první v české literatuře
v rámci kánonů socialistického realismu vyrovnává s revolučními změnami
v pohraničí.
Nicméně Vávrův soud, jakkoli snad připomíná sebeironický povzdech, je i
v tomto případě ledabylý a povrchní, jako ostatně v hodnocení všech filmů
s politickým podtextem, které natočil.2 Jeho svědectví ulpívá na technických
problémech (obsazování herců, praktické podmínky natáčení – v tomto případě
zajisté nikoli chvályhodný chemický postřik letních stromů na podzimní barvy),
aniž by byla kde zmíněna podstata věci – jaké byly motivy vzniku filmu, jak
dopadl vzhledem k dobové kulturně-politické atmosféře doby, jíž byl Vávra
součástí, a jaké z toho vyvodit závěry. Režisér

vcelku správně naznačuje, že

natočil špatný film, příčinu však vidí už ve lživém pojetí autora předlohy, který prý
„psal pro stranické sekretáře a ne pro čtenáře“.3 To je ovšem pravda velmi nahrubo
otesaná. Jak Řezáč, tak i Vávra chtěli vytvořit a také do jisté míry vytvořili nejen
jakési chef d΄oeuvre socialistického realismu, ale také svého druhu kasovní trháky.
Ani knižní ani filmová podoba Nástupu navíc nejsou tak nemohoucími díly, jak by
se mohlo zdát na první pohled.
Václav Řezáč jako autor zdařilých psychologických románů z válečných let a
jako levicově zaměřený spisovatel4 byl jedním z nemnoha talentovaných tvůrců,
kteří neměli problém se novému modelu budovatelské literatury přizpůsobit a také
se tak nerozpakovali učinit. Nástup, tento okázalý „Dar k 30. výročí založení
Komunistické strany Československa“5 byl přesně tím typem literatury, který
upevňující se režim potřeboval: Řezáč tu dokázal naplnit požadavky té odnože
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politické objednávky, která měla ex post oslavit nezastupitelnou úlohu
komunistické strany právě a konkrétně při ovládnutí pohraničí Čechy, a navíc to
dokázal učinit způsobem atraktivním pro masového čtenáře. Osidlovací proces,
který byl např. v Krejčíkově filmu

VES V POHRANIČÍ

primárně záležitostí více či

méně aktivních a vposledku ctihodných občanů, vlastně individualit, které se pod
tlakem okolností dávají dohromady a nakonec vytvoří jednotnou sílu, je v románu
Nástup i v jeho filmovém zpracování podán jako stranický mýtus, transformovaný
do dobrodružného příběhu o nezvratném historickém procesu. Na konci tohoto
procesu

nalezneme

bývalé

německé

pohraniční

městečko

jako

etnicky

nezpochybnitelně český kus země, přičemž tento český charakter je třeba střežit se
zbraní ruce. Jde tedy o území zachráněné, na Němcích znovudobyté, do jisté míry
až obrozenecky znovuzrozené, což je symbolizováno i změnou názvu městečka Grünbach se mění v libě znějící Potočnou. Všechny proměny lokálního charakteru
navíc slouží jako jasný model více méně hladké přeměny Československa
z demokracie národní fronty, československými komunisty od začátku plánované
„na dobu určitou“,

v demokracii tzv. lidovou, proměny tedy nejen národnostní,

ale především třídní. Jsme tedy opět na půdě výkladu dovršení národní revoluce
revolucí socialistickou. Román

Nástup vychází v době, kdy už je možné

považovat otázku pohraničí za úspěšně završenou (1951). Agilní Otakar Vávra
tedy o pouhý rok později točí už jakési „retro“ či spíše rekonstrukci událostí z
přelomu války a míru, sází na jistotu díla, jehož interpretace se zdá být i pro
budoucnost nezpochybnitelná, neboť jak už bylo vícekrát řečeno, zbavit pohraničí
německého nebezpečí byl úkol, na němž se většina národa shodla.
Stejně jako laureát státní ceny spisovatel Václav Řezáč byl i filmový režisér
Otakar Vávra vhodným „státotvorným“ umělcem pro odpovědný úkol převést
román na filmové plátno. S obratností, které se naučil už za nacistů,6 a ovšem
z titulu důležitých administrativně filmových funkcí, které v kritické době konce
čtyřicátých a počátku padesátých let zastával, dokázal Vávra proplout léty
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nejhrubšího stalinismu právě jen s tímto filmem na kontě. Jako režisér vždy
zdůrazňující profesionalitu a technický

perfekcionismus svůj i svých

spolupracovníků ostatně musel tušit, že po Únoru profesionálně a hlavně pružně
řízené kinematografii na blíže neurčenou dobu odzvonilo. NÁSTUP mu tedy dal po
třech letech od únorového převratu možnost vyprofilovat se i jako aktivně tvořící
režisér nového režimu na velkofilmu (Vávrova specialita!), aniž by byl nucen
přijímat nabídky svou prvoplánovou schematičností až směšných scénářů, jako se
to stalo např. Jiřímu

Krejčíkovi (NAD

NÁMI SVÍTÁ)

režisérským matadorům předválečné generace (Frič VÝSTRAHA,

a zvláště některým
ZOCELENÍ,

Cikán –

Slavínský (!) - DS - 70NEVYJÍŽDÍ.)7

Dějiště románu a téma samo o sobě bylo zvoleno chytře: málokde se nabízely
z hlediska dobrodružného žánru určeného pro masy čtenářů takové možnosti jako
na pohraniční půdě. I proto se první třetina románu Nástup podobá dobře
rozepsané kovbojce.8 Úroveň rapidně klesá ve chvíli, kdy umlknou zbraně a
přichází čas budovatelských frází - totéž platí pro film. Román byl koncipován
jako první část zamýšlené trilogie, z níž stihl Řezáč napsat pouze první dva díly:
Nástup končí odchodem sovětské armády na podzim 1945, na něj navazuje Bitva
(1956) s únorovým finále roku 1948.9
Nástup je prvním literárním dílem z pohraničí, které se pouští na půdu českoněmecké konfrontace po skončení nacistické okupace. Cílem této konfrontace
ovšem nebylo jakkoli problematizovat česko-německou otázku nebo mučit čtenáře
lidskými dramaty jdoucími napříč minovým polem národnostní nenávisti, jak se o
pár let později pokusí Karel Ptáčník svými romány Ročník 21 (1954)

a zvláště

Město na hranici (1956). Cílem bylo pro tuto chvíli potvrdit obraz německé
povahy jako beznadějně nakažené zlem, na něž existuje jediný lék - odsun a
následná komunistická převýchova. Jestliže Václav Březina konstatuje v Lexikonu
českého filmu (1996) v případě filmu

NÁSTUP

skutečnost, že „posílil a rozmnožil

důsledně angažovaný patos literární předlohy“10, je to tvrzení vcelku přesné. I
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když při pozorném čtení Řezáčova díla můžeme narazit na určité problematizující
rysy postav, situací, snad i náznaky paradoxů, pak filmový přepis všechny tyto
nejednoznačnosti více méně vypreparoval. Naopak není přesné tvrzení Otakara
Vávry, že u Řezáče je „všechno obráceně“. Samotné meritum problému, proč jsou
román i film zavádějící, rozhodně nespočívá např. v relevantní námitce, jak ji
čtenáři sugeruje Vávra, totiž že Němci zanechali své příbytky v pořádku a místo
nich je pak vyrabovaly

revoluční gardy. Ostatně Řezáč zmínku o řádění

revolučních gardistů do románu zakomponoval, byť

nijak normotvorně.11 Ale

především - podobnými margináliemi Vávra pouze zakrývá fakt, že od počátku
psal scénář filmu jako věrnou kopii Řezáčova příběhu s jasnou tendencí stranický
mýtus konzervovat, ne-li posílit.
Pokusme se tedy jít po stopách stranického mýtu vtěleného do románu a později
do filmu (vzhledem k takřka doslovnému přepisu dialogů z románu do technického
scénáře lze v podstatě hovořit o dvojjediné koncepci) a osvětlit strukturu, díky
které jednotlivé postavy dopadnou tak, jak je jim od počátku předurčeno.
Východiskem nám může být časopis Kino, ve kterém byl film hojně propagován
(jak je zřejmé i z Vávrovy vzpomínky, šlo o prestižní projekt s velkým rozpočtem,
natáčený barevně). Celá dvoustrana čísla 9 z roku 1953 je věnována hrdinům
tohoto

mravoličného příběhu.12 Díváme se na jakési tableau postav určených

k zalidnění románového městečka, až na výjimky kladných hrdinů, mezi něž je
rozeseto několik málo Němců – starousedlíků. Všechny tyto nejdůležitější postavy
filmu se mohou pyšnit jakýmsi speciálním „kádrovým posudkem“ na pár řádků,
povahopisem přesně v duchu dobového dogmatu socialistického realismu, že
každá postava musí představovat určitý typ

s víceméně jasně předvídatelnou

charakteristikou a kauzálně pojatým vývojem.13 Podobné stručné charakteristiky si
sebou postavy odnesly do filmových titulků. V jednom případě: „Elsa Magerová –
nacistka“ už to vypadá skoro na označení profese. Touto jasnou predestinací
postav si tvůrci vlastně předem vyrážejí trumfy z rukou – kdyby např. právě
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postava Elsy (v podání Marie Vášové) nebyla tlačena do polohy tak amatérsky
zfanatizované, byla by možnost nacistické zlo odkrývat postupně a s větším
tajemstvím. O to tu ale nešlo – dobrodružství muselo ustoupit výkladu.
Začněme trojicí, která se vydala do Grünbachu - Potočné jako první a převzala
nad ním tzv. národní správu, přičemž charakteristika minulosti této trojice je jasně
patrná pouze z románu, nikoli z filmu. Předseda národní správy Jiří Bagár do
pohraničí přichází spolu

se svými dvěma společníky z pražských barikád:

Antošem a Trncem. Byť se na barikádě potkali, každý má za sebou jinou minulost.
Bagár: komunista, který prošel předválečnými stávkami a za války byl
v koncentračním táboře. Od malička vedený k víře ve světlé

zítřky. Jeho

antipodem je Antonín Trnec, textilák z lepších společenských vrstev, který spíše
„dělal do textilu“ než u stroje. Se svým bratrem Karlem, přesvědčeným levičákem,
se politicky nesnesli, ale jinak se měli rádi. Když bratra umučili nacisté, z úcty k
jeho památce poskytl Trnec úkryt bratrovu dávnému příteli Bagárovi a šel s ním
pak i na barikády - důležitý a sympatický rys, se kterým se už nijak dál nepracuje.
Třetím

společníkem je Antoš, mladý automechanik, zpočátku spíš politicky

nevyhraněný až naivní.
V románové verzi se ovšem do pohraničního městečka vydává „kvarteto“ - jeho
posledním členem byl Jan Rejzek, syn z česko- německé hoteliérské rodiny
z Grünbachu, který celou válku strávil mimo domov. Jeho německá matka se
s mužem rozvedla poté, co Němci zabrali pohraničí, a vyhnala ho z domu. Jestliže
jeho tři společníci Bagár, Trnec a Antoš jedou do Grünbachu dělat „národní
správu“, převzít otěže řízení městečka, on se vrací domů. S obavou, jak dopadne
konfrontace jeho vzpomínek s poválečnou realitou. Řezáč se ovšem tomuto
zpočátku slibnému konfliktu v podstatě vyhne, syn a zpupná matka se okamžitě
nepohodnou a ona je později zařazena do odsunu, čímž je věc psychologicky
vyřízena. Ve srovnání s ostatními hrdiny románu působí Rejzek poměrně
nevyjasněně, perspektivní postavou vhodnou k „převýchově“ však rozhodně není.
Svou roli tu jistě hraje jeho nevyřčená nostalgie po starých časech předválečné
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republiky, kdy v lokále jeho rodičů sedávali svorně Češi i Němci. Z děje knihy se
Rejzek pomalu vytrácí a jeho vyřazení z filmové verze se jeví logické – nezapadl
by do černobílé mozaiky,

která se nám tu předkládá k estetické i etické

konzumaci.
Zpět k Trncovi, je to totiž jedna z nejtemnějších postav filmu. (Jedna
z klíčových charakteristik časopisu Kino: „Zůstává přesvědčen, že vše, co stojí za
zmínku, vzniklo přičiněním nadaných a silných jedinců. To určí jeho vývoj. Trnec
zůstával stále pozadu, až se ocitl na druhé straně fronty.“14 Podle všeho měl
sloužit jako prototyp kapitalisty v rouše národního správce, ale ve filmu hlavně
zpočátku působí spíš jako vtělená parodie na vojenskou šarži. Do Grünbachu
přijíždí jako blahobytný majitel automobilu v uniformě Afrikakorpsu, s páskou
revolučního gardisty na rukávu. Nezakrytě se těší, jak se v pohraničí „napakuje“,
jak na něj budou „Němci makat“, neustále si pohrává se samopalem, při výsleších
Němců pořvávaje. Představuje se nám tu zvláštní odrůda zlatokopa – fabrikanta,
který kvapně neodchází poté, co uspokojil své materiální potřeby, ale naopak
zůstává a snaží se hrát svou partii dál, pochopitelně marně. Jestliže tu o něm
hovoříme s trochou ironické nadsázky, pak proto, že ve filmu je jeho postava tak
prvoplánově napsaná a ztvárněná, až to bere dech. Je s podivem, jak „poctivě“
dokázal tuto primitivní dramaturgickou i hereckou šablonku naplnit herec takových
kvalit jako Karel Höger.15
Podobně šablonovitou a jednoduchou charakteristikou je určena povaha jeho
společníka a brzy už protihráče Bagára,

byť působí díky výkonu Ladislava

Chudíka o stupínek vděčněji. Bagár od první chvíle splňuje ideální parametry
starostlivého, a přitom dostatečně rázného muže na radnici. Kromě toho, že má za
zády komunistickou stranu (spoluvězeň z koncentráku Galčík - nyní předseda
správní komise - nám již dobře známé OSK - v Kadani a významný činitel strany),
musí si v podstatě poradit se vším sám. Přespává na úřadě, a samozřejmě ani
v nejmenším netouží po slušném ubytování v některé z konfiskovaných vil. Jak je
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u podobných funkcionářů obvyklé, musí po jistý čas trpět milostnou askezí, která
se ovšem prostřednictvím stranicky prověřené obětavé bytosti Zdeny Dejmkové (v
podání Antonie Hegerlíkové) časem vyřeší sama.
4. 2. Morální dilema osídlence
Tito tři muži tvoří tedy jakýsi předvoj českého osídlení v Grünbachu – Potočné.
Šlo zjevně o to nenechat diváka na pochybách, kudy se bude charakter hlavních
postav vyvíjet, aniž by mu ovšem bylo dovoleno nahlédnout do prehistorie cesty
do pohraničí, tak jak ji každá postava po svém prožila. Za tímto předvojem
pronikají do románového městečka postavy těch, kdo přišli

do pohraničí

„omrknout“ situaci – většinou s úmysly poctivými než naopak. Vzorovým novým
osídlencem je deputátník Vincenc Postava (jedna z posledních filmových rolí
Jiřího Plachého). V románu je to do jisté míry rovněž (stejně jak Rejzek)
grünbašský starousedlík, vyhnaný v roce 1938, tedy opět člověk se zkušeností
z předválečného soužití s Němci. Nicméně tato zkušenost se nikterak hlubinně
psychologicky neprojevuje. Postava není filozof, ale zemitý, materiálně založený
člověk, byť poctivého ražení, prototyp chlapíka, který ví, co chce, a hned tak
něčeho se nelekne. Nijak se netají tím, že otázka odsunu je pro něj vyřešena: čeká,
až bude proveden. („Budeme stěhovat Němce nebo nebudeme? Budeme. A já bych
si chtěl něco zajistit už teď. Znáte Oudolíčko? … Nemusí to být hned. Počkám po
odsunu. Jen bych chtěl vědět, na čem jsem.“)16 Chce si konečně vybrat definitivní
domov, pořádné bydliště, protože jako deputátník nikdy nedosáhl na nic
kloudného. Postava se také stane prvním osídlencem, kterému Bagár vybere nový
statek.
A protože v tomto statku zatím stále bydlí stará paní Prüllová se svými syny,
máme tu konečně vítanou příležitost k česko-německé konfrontaci v jedné ze
zásadních scén románu. Bagár přemítá nad svým jednáním a dějinnými
zákonitostmi:
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“...stále abys přemáhal v sobě odpor jako Postavová, stále aby sis uvědomoval, že
jednáme po právu a že to jinak nemůže být.“
Z filmu bylo toto Bagárovo přemítání příznačně vypuštěno, ačkoli Řezáč
vyřešil toto dilema s přirozenou elegancí jediného možného závěru – Bagár se
pohádá s Walterem Prüllem, švagrem staré Prüllové, zarytým a pyšným nacistou,
čímž je osud rodiny Prüllových zpečetěn. Pučení je tedy takové: v těch řídkých
případech, kdy i přesvědčenému komunistovi může zatrnout při pomyšlení na
neodvratný a rychle se naplňující osud německých obyvatel, Němci nakonec
ukážou svoji pravou tvář, a tak se pocity rozpaků zákonitě mění v jednoznačnou
úlevu nad tím, že je stejně rozhodnuto:
“Je to jako vždycky, říkal si, v poslední chvíli se ukáže, že není proč litovat.
Ulehčilo se mu tím poznáním a skoro se rozveselil.“17
Okamžik, kdy Bagár jako předseda národní správy v Grünbachu – Potočné
přichází do domu odbojných Prüllových, aby jim oznámil verdikt o odsunu, je
jedním z klíčových momentů pro pochopení našeho tématu. Povšimněme si
okolností, za jakých se tak děje. Walter Prüll a jeho bratr Fritz byli aktivními
nacisty a padá na ně podezření, že by mohli škodit: odvést za hranice dobytek,
podkopávat sabotážními činy novou správu města, ohrožovat na životě i na
majetku nové české osídlence apod. Bagárovy pochybnosti, zachycené v románu,
vyjadřuje ve filmu spíše Postavova žena. Ve scénáři vypadá pak scéna takto:18
Obraz 38,
Ext. Silnice v Oudolíčku
Jaro – Slunce
Prolíná se.
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180. PC.
Vůz zastaví u cesty odbočující
do stráně ke statku Prüllovu.

Hudba: Dramatická varianta
hlavního motivu.

Všichni vyskáčou z vozu a shromáždí se
kolem Bagára.
Postava:
Co teď? Nemůžeme tam vpadnout
jen tak z ničeho nic.
Bagár:
Počkejte tady. Vyřídím to sám.
Postavová:
Myslila jsem, že už tam nejsou.
Bagár:
Nedalo se to jinak udělat. Nemohl
jsem je vystěhovat, dokud jste
opravdu nepřišli. Ještě by vám
odehnali dobytek přes hranici.
Postavová prudce.

Postavová:
Nikam nepůjdu. Chci zpátky.
Copak je možné vyhnat lidi na hodinu z chalupy? Ještě tam bude po
nich všecko teplé. Nechci a nechci.
Nikdo mi neřekl, že je budeme
sami takhle vyhánět.

Postava vytáhne dýmku z úst a rozhodí
široce pažemi.

Postava:
Tady ji máte. To je celá naše
máma. Jen si vzpomeň, jak nás
hnali v osmatřicátém, ani oběd jsi
neměla kdy dovařit, ani šaty nám
nedovolili pobrat, o ostatním ani
nemluvím.
Postavová:
To byli oni.
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Bagár:
Máte pravdu, to byli oni. Ale vy se
sem stěhujete po právu.
Jiřina:
Ale mami, co chcete dělat? Přece
se nepostěhujem zpátky, když už
jsme tady?
Postavová:
A třeba postěhujeme.
181. D.
Řidič z budky.

Řidič:
Bez starosti, paničko. Já bych to
zpátky nevez. Mám sjednaný
jiný rito v Krušovicích. Buď se
někam nastěhujete, nebo vám to
vyklopím na silnici. A pospěšte si,
chci být do večera zpátky.

182. PC
Postava.

Postava:
To už jsou takové ženské trucy.
Jdu s vámi, aby se neřeklo, že jsem
vás nechal v nejhorším.

Postavová si sedne na travnatý okraj
silnice a spustí nohy do příkopy.
Sedí mlčky s bradou v dlaních.
Kluci se rozeběhnou za tátou,
Ale ten je žene zpátky.

– Nikam! Tady zůstanete!

Prolíná se.
Na tuto scénu navazuje dialog rodiny Prullových a Bagára:19
188. PD.
Bagár:

Bagár:
Druhý Prüll tedy. Walter.
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189. PD.
Prüll stojí nehnutě, běhá očima. Za jeho
zády vyjde ze stavení nakynutá žena. v
modré zástěře. Tmavé, mastné vlasy
jí visí na šíji, staženy černou tkanicí v uzel.
Je chorobná. Má sípavý dech.
Prüll si uvědomí její přítomnost, trhne
rameny, ale neohlédne se.
Žena stojí na prahu s rukama
skříženýma pod hrudí.
Prüllová:
Waltře, co si přejí ti pánové?
Prüll:
Ještě nevím. Nic dobrého to nebude.
Bagár na ni zavolá.

Bagár:
Pojďte sem, prosím.

Žena se přiblíží šouravým krokem.
190. PC.
Oba chlapci se také přiblížili do
poloviny dvora.
191. PC
Bagár k Prüllové.

Bagár:
Je mi nepříjemné, co vám musím
povědět, ale nedá se nic jiného dělat.
Váš majetek, jako všechen ostatní, je
konfiskát a nadto se váš muž vážně
provinil. Musíte se ihned vystěhovat.
Prüllová:
Jak ihned?
Bagár:
Ještě dnes!

192. PD
Prüllová.
Tváře jí naběhnou pohnutím.
Zadýchává se. Mluví těžce, ale musí

Prüllová:
Je to příliš rychle.
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ještě něco říci.
.

Hlas Bagára:
Nedá se nic jiného dělat.
Prüllová:
Počítala jsem s tím. Ode dne, kdy
Fritze odvedli. – Kdo nám způsobil
všechno to trápení? Proč můj nejstarší
hnije někde v cizí zemi. A proč tamhle
ti dva-

193. PD.
Oba výrostci stojí se sklopenými
hlavami.

- se nemohli dočkat, až půjdou zabíjet?

Jak skončí tato debata, dá se očekávat. Walter Prüll obviní svou švagrovou ze
zbabělosti a zrádcovství, na jeho straně stojí i oba výrostci, její synové. Model
zkaženosti německé válečné generace mužů a sotva odrostlých mladíků je tu
naplněn. Rodina Prüllových se jde balit, žena rezignovaně, muži okolo ní
s nenávistí v srdci. Bagárovo svědomí je upokojeno a matka Postavová má po
výčitkách.
Do jisté míry analogická scéna se opakuje v okamžiku definitivního odsunu
všech Němců z Potočné. Stojí za to se u této scény zastavit podrobněji: z období
nesvobody z let 1948-1989 jde vlastně o jediné filmové ztvárnění odsunu
sudetských Němců z Československa. „Katarzní“ vyznění této scény vlastně
přechází do velkolepého finále filmu

– loučení Čechů s Rudou armádou, jež

odjíždí, aby jim přenechala správu města, neboť od nynějška už se budou moci (a
muset) o sebe starat sami. Proces zasvěcení skončil.
Tedy – finálnímu odsunu asistují mimo jiné Bagár, jeho nastávající, mladá
komunistka Zdena Dejmková, předseda Okresní správní komise v Kadani Galčík,
a rovněž důstojníci Rudé armády Gromov a Griněnko. Tím, kdo tentokrát vyvolá
konflikt, je další nacistický sedlák Sepp Müller. Doklady jsou zkontrolovány,
soupis odsunutých osob dodělán:20
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Konečně řekne Bagár:

Bagár:
Hotovo, mohou jít

a shrnuv dohromady občanské průkazy,
podává je Müllerovi. Müller je shrábne
se stolu a na chvíli zastaví ruku ve
vzduchu. Pak schová průkazy do kapsy
zimníku, pod nímž má ještě jeden
kratší zimní kabát, nadhodí trhnutím
přeplněný tlumok na zádech a shýbne
se pro kufr a balík u svých nohou.
Když se opět narovná, jeho obličej je
stažený vztekem.
394. PD.
Rozhlédne se kolem sebe, jakoby
si chtěl zapamatovat každou tvář
zvlášť a promluví:
Jeho žena, nabalená do mnoha šatů
jako on, ale s tváří vyhublou, popotahuje ho za kabát a šeptá:
Ostatní odsunovaní se výhrůžně
napřimují.
395. PD.
Galčík zařve a postoupí vpřed.

Müller:
Můžete jít. Dobrá, jdeme, ale my se
ještě vrátíme.
Müllerová:
Sepp, mlč, proboha, mlč.
Sepp, prosím tě!
Müller:
Mlč, povídám, že se vrátíme, tak se
vrátíme.
Galčík:
Vy, vy, že se vrátíte? – Jen to zkuste
a uvidíte, s čím se setkáte!

396. PD.
Zdena sedí bledá, jako ochromená.
Bagár se vztyčí a opírá se klouby
o stůl.
397. PD.
Gromov vezme zezadu Galčíka za
ramena, přitiskne jej k sobě a
řekne měkce:

Gromov:
Není třeba, soudruhu,
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není třeba před nimi.
Galčík se zachvěje, napětí v něm
povolí, podívá se Gromovovi do
očí a vrátí se mu jeho míra.

398. PC.
Bagár se nakloní vpřed
a řekne ostře:
Griněnko mávne rukou a Müller
s hlavou skloněnou za ním vykročí.
Rodina za ním.
Galčík usedne na hromadu prken
a roztřesenými prsty loví balíček
cigaret. Kolem se procházejí slepice.

Galčík:
Odpusť, Matvěji, stydím se před vámi.
Ale vím, že si mezi sebou šeptají, že se
vrátí a pak že budou našimi lebkami
dláždit ulice. Copak je možné, že je nic
nepoučí, že sotva byli rozdrceni v jedné,
už myslí na druhou válku a vraždění?

Bagár:
Jděte! Zmizte rychle!
Hudba s tragickým akcentem.

Ke stolu se dobelhá nemocná Prüllová.
Těžce dýchá. Krom rance na zádech
nenese nic. Vlekou ji oba synové,
kteří se postaví po jejích bocích a hledí
vzpurnýma očima.
Bagár se Zdenou vyřizují chvatně
jejich listiny.
Bagár:
Rodina Prüllova.
399. PD.
Prüllová se ohlíží dolů k svému domku.
Bagár jí mlčky vrací doklady. Vezme je,
ale nehýbá se k odchodu. Stojí tu
se slzami v očích.
Zdena skloní hlavu do listin. Synové
svírají pěsti. Napětí roste u všech
přítomných.
Starší mladík řekne matce hrubě:
Prüll ml.:
Matko, nedělej jim tady komedii.
Prüllová sebou trhne a napřímí se .

Prüllová:
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Nevěděla jsem, že to bude tak těžké.

Je zjevné, že přes určitou podobnost se scénou ve statku Prüllových (rozpaky
z odsunu, konflikt, úleva) se specielně Bagár a jeho nastávající Zdena chovají ke
staré Prüllové korektně, neboť ona jediná v nich vlastně vzbuzuje lítost. Chápou
její těžký osud, ale nemohou ho změnit, popřejí si tedy navzájem hodně štěstí, a
loučení je u konce. Jinými slovy, i když se protagonisté cítí tváří v tvář
odsunovaným Němcům jisté rozpaky, v některých případech snad i náznaky
soucitu, a celá záležitost je jim nepříjemná a trapná, nakonec je proces odsunu
neodvratný, přičemž vykonavatele vyšší spravedlnosti tu představuje právě Rudá
armáda a její představitelé.
Jakýsi epilog k této scéně představuje postoj Hanse Palmeho: 21
Bagár:
Děkuji ti, soudruhu. Vím, že ti
dnes není dobře, ale udělals kus dobré
práce. Pomohla nám přiblížit lepší dny.
Užiješ je s námi.
Palme zavrtí hlavou.

Palme:
Co jsem udělal, musil jsem udělat jako
komunista. Ale nezůstanu tu s vámi.
Žádám tě, abys mne poslal za nimi
- s těmi odsunutými.
Bagár:
Ty, antifašista?
Zdena:
Přece bys nešel mezi ně, soudruhu, víš,
jací jsou.
Palme:
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Právě proto. Tam je moje místo.
Čeká mne tam mnoho práce.
Bagár dojatě tiskne ruce Palmemu
a pak ho obejme.

Bagár:
Rozumím ti. Už tě nebudu zdržovat.
Mnoho štěstí!

Z uvedených scén je patrné, že příběh české kolonizace městečka Potočná se
zobrazení definitivního konce česko-německého společenství přece jen nevyhýbá,
byť zobrazovaný odsun se odehrává v „komorním vydání“, skoro jako na malém
jevišti, navíc v sadu, v přírodě, jež jakoby symbolizovala vysněný ráj na zemi,
který nastane po odchodu nevítaných Němců. Vše je „jakoby“ v pořádku, odsun se
děje podle práva a nikomu není zkřiven vlas na hlavě, avšak chybějí souvislosti.
Neřeší se osud německých civilistů po opuštění Potočné, Rudá armáda, ač má nad
odsunutými „patronát“, zjevně není garantem jejich cesty do Německa ani jejich
dalšího života. Uniká nám, jak bude Hans Palme pracovat na „převýchově“
sudetoněmeckých nacistů doma v Německu apod. Ovšem aby tato scéna přímé
konfrontace představitelů vypuzeného a vítězného národa mohla přijít na řadu, bylo
nutno připravit půdu pro toto řešení. Musíme se tedy vrátit zpět a podívat se, co
odsunu předchází.

4.3. Němec jako Němec?
Že není důvodu litovat Němce a je naopak třeba se jich zbavit co nejdříve, to se
v ději knihy i filmu potvrzuje od počátku velmi naléhavě. Paleta německých
zločinů, kterými Potočná Čechy přivítá, je pestrá a zcela naplňuje populární či
spíše populistickou představu o zemi, kterou je nutno zkrotit a dobýt. Jen několik
příkladů: poté, co se Postavovi nastěhují do statku Prüllových, Němci jim
opakovaně začnou trávit dobytek. Hlava místních nacistů, poštmistrová Elsa
Magerová, tajemně uteče eskortujícímu ji gardistovi Bohuši Klínkovi poté, co ho
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někdo (ona?) střelil do hlavy. Hned po příjezdu je čtveřice národních správců ve
starostově vile ostřelována komandem wehrwolfů z protějšího kopce. Ti rovněž
postřelí bývalého městského tajemníka Tietzeho odplatou za to, že prozradil trojici
národních správců úkryt místního prominentního nacisty, bývalého starosty a
majitele textilky Röhliga. Tím výčet sabotáží, vražd a vyhrožování zdaleka
nekončí. Máme tu tedy co do činění s čistě nepřátelským, v podstatě stále ještě
válečným územím, a tak s výjimkou Hanse Palmeho, který jako bolševik –
internacionalista sám aktivně pomáhá nové české správě města, mimo jiné tím, že
povolá na pomoc oddíl sovětské armády, se zdá být osud ostatních Němců
zpečetěn – všichni musí v blízkém nebo delším horizontu odejít. Kolektivní vina je
tu uplatněna absolutně. Podáš Němci prst, uřízne ti ruku: tak nějak by se dalo
vyjádřit pravidlo soužití nových osídlenců se starousedlíky. Zdálo by se, že
v takovém případě neexistuje kompromis a že je nutno vylíčit příslušníky
německého národa bez výjimky v černých barvách. Kupodivu tomu tak není ani
v románu, a dokonce ani ve filmu.
Opět, stejně jako u filmu Jiřího Weisse, můžeme postavy Němců diferencovat
podle několika základních kategorií, jejichž hranice jsou samozřejmě propustné.
Jsou to jednak aktivní nacisté, pak indiferentní tzv. „šedá zóna“, a konečně
osamocený Hans Palme. U této postavy se zastavme nejdříve, komunista
s výsadním postavením vyvrhela postaveného proti místní německé komunitě se
totiž u Řezáče objevuje poprvé – jako vzor. Jsou tu ovšem opět rozdíly v románové
a filmové verzi. V románu se Hans Palme vrací do svého rodného Grünbachu jako
skutečná troska, staroch o holi, kterou ovšem – a tím je jeho postava imponující je stále ještě schopen přetáhnout hřbety několika svých starých nepřátel. Když po
návratu z koncentráku spatří zajatého starostu Röhliga, jeho jedinou touhou je vzít
spravedlnost do vlastních rukou. („Zničil mi dceru. Udělal z ní děvku z hajotu.
Chtěl bych ho praštit alespoň jednou.“) I tady byl ovšem Vávra cudnější než
Řezáč, neboť film z doby budovatelské prudérnosti22 by tak rázné výrazy zjevně
neunesl, takže se na plátně Palme proměnil do vcelku zachovalého, neklejícího a
80

nikterak nesoptícího

dělníka, naopak dobrosrdečně působícího německého

bolševika toho typu, jaký se zanedlouho stane hvězdou příspěvků filmových
týdeníků z nově budované NDR.23
Jako vyhraněný protiklad Hanse Palmeho se na scéně objevuje Elsa Magerová,
poštovní úřednice a gestapačka. Ta jako by měla naplnit představu, jakou získali
mnozí Češi v závěru války i díky Pražskému povstání o německých civilistech,
zvláště ženách a dětech, které poté, co muži padli, vedou beznadějný fanatický boj
do posledního dechu bez ohledu na racio – a také na následky. Elsa se odmítá
smířit s porážkou a hodlá dál bojovat proti Čechům a bolševikům po boku
Američanů.24 S touto strategií se pokouší probudit bojové instinkty svých byvších
soukmenovců v Grünbachu – nakonec více méně neúspěšně. „Ostrou variantu“
nacisty představuje ještě např. bývalý starosta Röhlig, zmíněný manžel staré
Prüllové Fritz Prüll a jeho bratr Walter, tj. příslušníci rodiny, která je určena
k rozehrání konfliktu vedoucího k rychlému odsunu Němců z části Potočné zvané
Oudolíčko.
Magerová a její společníci představují nacismus v jeho bojovné formě, kdežto
na typu morálně vadného německého úředníka je demonstrován nacismus zbabělý,
možno říci intelektuálský, s jistým rysem filozofujícího požitkářství bez ohledu na
morální apely doby. Jeho představitelem je postava městského tajemníka Tietzeho
(ve filmu ho pak vynikajícím způsobem ztvární Zdeněk Štěpánek.) Pro ilustraci
dialog Bagára s Tietzem z románové verze: Tietze se Bagárovi svěřuje, snad
v naději, že u něj najde pochopení:
„Já miluju klid, přemýšlení, Schopenhauera.“
Ovšem nepochodí – Bagárovi jeho vnitřní hlas napovídá:
„…je to zklamaný intelektuál. Spousta zmatených myšlenek a prašivý charakter.“25
K tomu snad ještě malá poznámka ze scénáře

NÁSTUPU

na adresu zmíněného

německého filozofova, jehož podobizna visí nad Tietzeho psacím stolem:
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Na stěně Schopenhauerova podobizna: divoký, odmítavý pohled člověka, který si
vytvořil svůj vlastní svět.26
Ačkoliv

by

mohlo

jít

o

čistokrevného

oportunistického

aparátčíka,

charakteristickou Tietzeho vlastností je též ochromující strach z nacistické odplaty
za zradu – tím, že byl přinucen jako první komunikovat s národní správou ve
složení Bagár, Trnec, Antoš, se dostane do hledáčku nacistických mstitelů, což ho
málem stojí život. Navíc je pak nucen poskytnout úkryt Else Magerové po jejím
záhadném zmizení.
Mezi krajními póly – Magerová a spol. versus Hans Palme – se pochopitelně
vyskytuje zmíněná šedá zóna, ovšem pokud bychom za její představitele
považovali osoby vskutku aktivně jednající, bylo by jich vcelku málo. Patří sem
lidé, kteří prozřeli, a třebaže je nelze podezírat z příliš špatného svědomí za
kolektivní „hřích války“, jsou si vědomi toho, že je konec a že budou muset
zaplatit i za pasivní přitakání zlu. K nim patří opět stará Prüllová - ta se vyznává
ze zoufalé nenávisti k válce i jejím původcům hned dvakrát: poprvé, když opouští
statek a zanechává ho Postavovým, a nakonec v okamžiku definitivního odsunu.
Z mužských postav zmiňme dělníka z textilky Willy Krohneho, vyznačujícího se
značně peprnými výroky na adresu Adolfa Hitlera
(„Tak proto jsem tam[ve válce] nechal čtyři syny, že někdo na něco zapomněl? Tak
já zas povídám, že takový pitomec si měl hledět svého řemesla, jestli vůbec nějaké
měl, a nehonit lidi do války!“)27. Podobným způsobem uvažuje chalupník

Gerl,

jemuž je jako jedinému povoleno zůstat v Oudolíčku i po odsunu, aby pomohl
s pastvou.

Obecně platí, že všechny tyto postavy představují lidi prakticky nad

hrobem, tedy implicitně symbolizují odcházející svět germánského živlu z Čech.
Takové vyznění ovšem bylo možné jen při nízké úrovni charakteristiky německých
postav – nevíme prakticky nic o jejich životě, tak jak probíhal před a během
nacistického režimu. Řezáčův román se tím nezabývá. Tím je výčet románových
postav tzv. šedé zóny v podstatě vyčerpán, zbývají jen anonymní tváře, v nichž se
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tu více, tu méně zračí obavy, strach, nenávist nebo apatie z příchodu Čechů do
Potočné a z konečného účtování.
Jak už bylo naznačeno, vztah k Němcům je též indikátorem vztahu českých
postav k nově se konstituující moci komunistické strany. Kdo se z jakéhokoli
důvodu zastává Němců nebo má s nimi cokoli společného (příbuzenské svazky!),
popřípadě problematizuje odsun, je hoden zvláštní pozornosti a je třeba na něj
pohlížet s krajní nedůvěrou, jejíž oprávněnost se dříve nebo později projeví. Nebo
opačně – toho, kdo je nedůvěřivý ke komunistické straně a jejím představám
vývoje v pohraničí, najdeme zcela jistě na německé (později

„revanšistické“,

„sudeťácké“ atp.) straně barikády. Čtenář i divák se v tomto názoru měl utvrdit
hned od počátku, zazněl totiž už v úvodu z úst nejpovolanějších – šéfa okresní
správní komise v Kadani Galčíka, zmíněného Bagárova spolubojovníka a rovněž
vězně z koncentračního tábora. Ten si při prvním setkání v Kadani nejprve
jasnozřivě změří

Trnce (“Váš bratr byl soudruh. Ale s vámi jsem se nikdy

nesetkal.“), a svůj dojem hned okomentuje v rozhovoru s Bagárem:
„Jen dávej pozor, kdo bude křičet, až je začneme stěhovat, řekl Galčík.
…“Dorážíme německý fašismus“…“a zároveň nasazujeme smrtelnou ránu své
vlastní buržoazii.“…“Spojila se s Němci v osmatřicátém, spojila by se s nimi zase,
jen a by si zachránila kůži. Stalin věděl, proč říká, jen si je vystěhujte…“.28
Další stránky románu přesvědčují o správnosti této Galčíkovy teorie. Trnec
místo komunisty Hanse Palmeho udělá dílovedoucím ve „své“ textilce starého
nacistu Waltera Prülla (pravou ruku Elsy Magerové) a všemožně zdržuje nástup
českých textiláků do továrny, aby si udržel kvalifikovanou a levnou německou
pracovní sílu a oddálil tak znárodňovací tendence.
S obdobnou zákonitostí odhalí bdělý Bagár zrádného Čecha Josefa Smolu, který
s udavačkou Magerovou sloužil za války na poště. Postava Smoly stojí za trochu
pozornosti. Představuje totiž v NÁSTUPU ojedinělý případ příslušníka českoněmeckého smíšeného manželství. Ovšem od dob
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ULOUPENÉ HRANICE

zjevně míra

tolerance k podobným „národnostním výstřelkům“ poklesla. Ocitujme si scénu
prvního setkání s podezřelým pošťákem, tak jak je popsána ve scénáři:29
Obraz 43.
Ext. – Před poštou.
Ráno. Červen.
219. PC.
Bagár s Elsou vycházejí z pošty. Jdou s
Antošem, který stál přede dveřmi, po
schůdcích, sledováni nevraživými pohledy místních Němců. Jsou tu i ženy, které
vyšly z úřadu. Z houfu vykročí dva muži v
černých stejnokrojích říšských listonošů.
Sehnutý dlouhán s pohledem starého psa a
zavalitý chlapík Smola s šedivým, vzhůru
natočeným knírem a s červenými
obtloustlými tvářemi. Smolova čeština zní
téměř dokonale s pražskou kadencí.
Smola:
Hlásíme se do služby, pane
komisaři. Jsme místní listonoši.
Lidé už čekají na roznášku.
Bagár:
Jak to, že mluvíte česky?
220.D
Smola se zasměje bublavým smíchem:

Smola:
Jsem Čech, křtěný Vltavou. Josef
Smola je mé jméno. Dycky Pražák.

Bagár suše:

Bagár:
Oženil jste se s Němkou, máte
německou rodinu, v třicátém
devátém jste optoval pro Německo.
Je to tak?

Smola se znovu pokusí o smích.

Smola:
Nedalo se nic dělat. Nemohl jsem
rozbít rodinu a žena nechtěla odejít.
Narodila se tady.
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Bagár:
Podle zákona i podle našeho cítění
jste Němec.
Smola si přiloží pěst na prsa a řekne
hlubokým oblým hlasem:

Smola:
Z přinucení, jestli pan komisař
dovolí. Nikdy jsem nepřestal být ve
svém srdci Čechem.

Elsa řekne znenadání:

Elsa:
Ty svině, ty sviňský pse.

Bagár jí řekne nezvykle hrubě:

Bagár:
Nepleťte se do cizích věcí. –
A vy jděte a hlaste se oba novému
správci pošty. Rozhodne si sám, co
s vámi.

Bagár s Antošem vykročí, Elsu vedou
s sebou, sledováni zvědavými a
nepřátelskými pohledy.

Hudba na hlavní motiv s revolučním
akcentem.

Smolův český původ v kombinaci s říšským občanstvím je mu tedy spíš na
škodu a jeho argumentace, že se stal Němcem jaksi „z rodinných důvodů“ , se má
jevit zcela nepřijatelná. Interval mezi podezřením a jeho potvrzením je zde zkrácen
na minimum: díky výlevu Elsy Magerové je Smola odhalen takřka okamžitě, a to,
že se nakonec projeví jako její komplic, je předvídatelné.
Slabší variantu téhož případu představuje mladá Češka z Brna, jistá

paní

Krausová (do filmového scénáře její postava přenesena nebyla), kterou národní
správci objeví jako pomocnou sílu v místním pekařství. Provdala se za Němce a
stejně jako Smola je podle Bagára „úředně Němkou“. Původ a minulost této
záhadné a elegantní ženy jsou nejasné a jak se nakonec ukáže, hlásila se
k Němcům už za první republiky a vzala si SS-manna. Obecně vzato: všechny
postavy stojící mezi oběma národnostmi mají být považovány už nikoli za
váhavce, kteří se zachovali málo statečně či málo uvědoměle, ale za příklady
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zrádců a odrodilců, přesně v duchu poněkud extremisticky pojímané věrnosti
obrozeneckým ideálům českého národa.
Zdálo by se, že ve zfilmované verzi tohoto vzorového díla socialistického
realismu nelze najít silné okamžiky, jejichž morální nebo estetický účinek by se
dnešnímu divákovi vryly do paměti. Přesto snad jeden najdeme, a to paradoxně
díky pečlivosti, s níž Otakar Vávra čte literární předlohy svých scénářů.
Impozantní příjezd auta, na jehož kapotě se hrdě třepotají československá a
sovětská vlaječka, (jeden z prvních detailů filmu vůbec), je zobrazen subjektivní
kamerou „dobyvatelů“, jejichž zraky si měří ztichlý Grünbach. Bílé vlajky zplihle
visí z oken, tu a tam někdo prchá domů, aby se rychle schoval, jediní lidé, kteří
nestačili utéct, je pár starců. Jejich vyschlé postavy jakoby splývaly s kmeny
stromů v zahrádkách. V Řezáčově textu odpovídá tomuto záblesku charakteristiky
německých starousedlíků pouhá jedna věta, přesně tomuto odpovídající: „Záclonky
v oknech se zachvívaly a na zahrádkách splývaly postavy zvědavců s kmeny
rozkvétajících jabloní“. Z tohoto náznaku jako by se u Vávry na pouhý záblesk
okamžiku vynořil obraz starého světa, chceme-li parafrázovat Dušana Hanáka, ale
přece jen trochu jiný, než bychom čekali; tváře, jež jsou určeny ke zmizení právě
tím, jak symbolizují starý odcházející čas. Čas, o němž takřka nikdo z diváků
v kině netuší, že v reálném životě nese stále ještě německé stopy, ale že od této
chvíle začnou nejen v Potočné, ale v celých bývalých „Sudetech“ odbíjet hodiny
času českého, který po letech stále ještě bude poznamenán vykořeněností, absencí
patriotismu, kořistnického, až sebedestruktivně lhostejného vztahu k lehce
nabytému domovu.30
4. 4. Meze polopravdy
Už byla řeč o tom, že smíšené manželství se do odsunového modelu

NÁSTUPU

nehodí. Podobně nepoužitelná se ale jeví jakákoli postava, která by se vymykala
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jednoduchým šablonám. Na jedné straně máme nový život symbolizovaný lidmi
mladými tělem i duchem. Je jich bezpočet: Zdena, Bagár – i když prošedivělý,
přesto mimořádně perspektivní a „duchem mladý“ funkcionář, dále automechanik
Antoš, podobně rodina Postavových, kde staří začínají nanovo a tím budují i život
svým dvěma dcerám, jež si zde už pomalu nacházejí ženichy atd. Mladost, radost.
Kult mládí se rozlévá Potočnou. Naproti tomu na straně Němců je mládí v podstatě
vytěsněno, máme-.li ovšem na mysli mládí apolitické. (Nacistické, zfanatizované
mládí představují oba zbylí synové staré Prüllové.)
Zastavme se ještě na chvíli u citátu z rozhovoru na radnici, který tvoří motto
této kapitoly. V onom krátkém rozhovoru Tietzeho a našich „tří mušketýrů“ (v
románu byli jak známo čtyři) jako by bylo řečeno vše:
- je tu prvek ztráty vlasti, tak jak ho dodnes mnozí sudetští Němci v krajanských
organizacích pociťují.
- je tu obsažena i mnohaletá standardní odpověď Čechů na takové stýskání: jaký
domov jste chystali vy nám?
- konečně je tu obsažena jedna zásadní nepravda, polopravda či minimálně
demagogie, příznačná pro veškeré mýty týkající se odsunu, tak jak se projevují
ještě 50-60 let po válce. Jestliže se děj odehrává v květnu, maximálně červnu
1945,

těžko mohl Bagár argumentovat tím, že o odsunu bylo rozhodnuto

v Postupimi. Postupimská konference, jak známo, probíhala na přelomu července a
srpna 1945, a i tak se nedá dodnes jednoznačně interpretovat její výsledek jako
rozhodnutí o odsunu Němců z východní Evropy.
Jistě, netřeba být detailisty a klást měřítka pravdomluvnosti na propagandistické
dílo, dnes už půlstoletí staré, v mnoha směrech naivní; ostatně obecně srovnávat
realitu s uměleckou fikcí bývá ošidné. Problém je ovšem obecný: právě na
podobných polopravdách a překrucování fakt byl postaven nejen úspěch tohoto
filmu. Byl na nich postaven úspěch celé české koncepce vytěsňování
sudetoněmecké otázky v poválečném půlstoletí. (Tím nemá být řečeno, že na
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straně sudetských Němců podobné polopravdy rovněž nekvetly – jednou z nich je
vytrvalé ignorování toho, že dějiny nezačaly rokem 1945.)
Řezáčův román i Vávrův filmový přepis tohoto díla jsou samozřejmě
tendenčními díly, jež zamlčují podstatu i veškerou mnohoznačnost konfliktu
česko-německého. Nic jiného ale nebylo možné čekat, v totalitní kinematografii a
navíc několik let po válce. Pokud ale srovnáváme román a jeho filmový přepis,
docházíme k překvapujícímu zjištění: Otakar Vávra nakonec – možná nechtěně –
při nezbytném zhuštění děje do více než dvou hodin filmového představení dává na
samotnou sudetoněmeckou otázku relativně větší důraz než románová předloha, ve
které se sudetoněmecká problematika nakonec jeví jako zástupný problém, jako
pouhé beranidlo k útoku na podstatu meziválečné československé demokracie, na
jejíž vrub se selhání v předválečné partii Čechů se sudetskými Němci přičítá.
Potvrzuje to sám Řezáč tím, že pokračuje v románu Bitva v ideologickém líčení
„nástupu“ českých komunistů na zteč vedoucí k únorovému převratu v roce 1948.
Lze vlastně uvítat, že ty nejideologičtější formulace z románu se do filmu
nedostaly. Právě v některých pasážích Řezáčova románu, které se vůbec netýkají
sudetských Němců, dosahuje „koeficient lživosti“ mimořádných cifer. Silným
čtenářským zážitkem je například srovnávání odsunu Němců s kolektivizací v
Sovětském svazu 30. let jako nezbytných dějinných procesů vedoucích ke
konečnému úspěchu.
4. 5. Film v zrcadle dramaturgie a kritiky
Jestliže zkoumáme místo filmu

NÁSTUP

ve spektru poúnorové dramaturgie, je

třeba se znovu vrátit k základnímu faktu: šlo o téma spíše okrajové a stále ještě
delikátní, o němž se nedaly točit filmy na běžícím pásu. Nebýt Řezáčova románu,
který si záhy po svém vydání získal masovou oblibu čtenářů, žádné filmové dílo
obsahující sudetoněmeckou problematiku by možná nevzniklo (o
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některých

okrajových výjimkách bude pojednáno později.) Což ovšem neznamenalo, že
námětu a scénáři i samotnému natáčení nebyla věnována patřičná pozornost. Vznik
filmu velmi jasně zapadá do doby, v níž po usnesení ÚV KSČ z dubna roku 1950
zavládla na Barrandově tendence točit „po stalinsku“ - filmů málo, ale pak ovšem
„mistrovská“ díla. Znamenalo to neriskovat tematicky a neexperimentovat
formálně, a tedy splnit zakázku co nejefektivněji.
Filmová rada jako orgán přímo podléhající ÚV KSČ se filmem zabývala v létě
1951 a pak znovu na podzim, již v průběhu natáčení. Na schůzi jejího
předsednictva ze 6. 8. 1951 se projednával technický scénář filmu; předsednictvo
schválilo scénář k realizaci, nicméně doporučilo tyto připomínky ke krácení:
„Úměrně omezit postavu Trnce, zvážit, zda je pro scénář nutná historie Tymešovy
tlupy“ a rovněž „uvážit krácení německých postav děje (Tietze apod.)
Předsednictvo FR doporučuje, aby ve filmu bylo zachyceno založení Strany
v Potočné.“31
Jak už bylo řečeno, součástí schvalovacího procesu ve Filmové radě byly též
posudky či poznámky ke scénářům, v případě scénáře filmu

NÁSTUP

takovýto

posudek vypracoval J. (Jiří?) Pelikán – posudek došel na Filmovou radu 6.
listopadu 1951. Pelikán uznává, že je přepis dobrý, ale má připomínky k postavám.
Zdůrazňuje „nutnost diferencovat a spojit historickou pravdivost s perspektivou
dalšího vývoje a i dnešní již vytvořivší se situací hluboké diferenciace mezi Němci
a s tím spojeným naším postojem k NDR, kde žije značná část našich odsunutých
Němců“.32 Pelikán měl navíc konkrétní návrhy na úpravy ve scénáři, jež měly za
úkol obrousit hrany některých razantnějších výroků postav na adresu oprávněnosti
odsunu, a rozdělil je do dvou bodů:
„1/ - Potřeba lépe vysvětlit příčiny spravedlivého odsunu.“ – (recenzenta zvláště
rozladila tato Galčíkova poznámka na str. 6 scénáře):
„Proto nám SSSR řekl: Vystěhujte si /!/ své Němce.“
Recenzent rovněž vyslovil pochybnosti na adresu výroku týkajícího se odsunu:
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- „ ‚Nikdo z nás o tom nepochybuje. A myslím si, že ještě mnozí z nás se dožijí
toho, že jsme udělali správně’ (při tom jsme se toho dožili v pozitivním smyslu již
dnes všichni a v negativním smyslu přece nechceme se něčím podobným strašit).“
(týká se str. 168 scénáře)
„2/ Mezi Němci je třeba provést hlubší diferenciaci. Je historicky správné, že
uvědomělý antifašista Palme je v podstatě mezi nimi osamocený, ale není správné,
je-li zbytek (kromě naříkající Prüllové) líčen jako semknutý nepřátelský oddíl,
věřící v nacismus a Hitlera. Porážka v r. 1945 a již předchozí neúspěchy
způsobovaly v německém táboře rozvrat a demoralizaci, kterou jsme sami dobře
viděli. I když odsouvaní Němci ještě nechápou svou vinu a spravedlnost odsunu,
přece v nich již musí být zárodek toho, co později způsobí přelom v jejich myšlení
a co z nich dnes činí dobré občany NDR, chápající již smysl tehdejších událostí
(sám jsem se o tom letos v NDR přesvědčil rozhovory s přesídlenci). .Jinak např.
taková scéna na str. 172, líčící, že odsouvaní Němci se všichni těší na to, až se
vrátí a budou českými lebkami dláždit ulice, musí probouzet v našem divákovi
nesprávné pocity vůči přesídlencům vůbec.“33
V dalších připomínkách Pelikán navrhuje potlačit scény a metody odsunu na
minimum. Vytýká scénáři, že se nepodařilo prohloubit postavu antifašisty
Palmeho:

„Ve scénáři dosud vychází Palme jako zatrpklý, pasivní člověk,

isolovaný od Němců i Čechů“. Dále navrhuje věnovat více pozornosti scéně
založení stranické organizace v Potočné.
Tento posudek nezůstal bez reakce ze strany režiséra Vávry, v dopise Filmové
radě se ohrazuje proti Pelikánovým výhradám především z praktického hlediska:
„Na rozdíl od poznámek s. Pujmanové s. Pelikán teprve po čtvrtém urgování dodal
své připomínky pozdě, když už jsem měl natočenu většinu podzimních exteriérů (že
by nastříkané stromy v Kadani??? – pozn. JS)- proto jeho poznámky bod 1.“( …)
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„jsem nemohl provést, protože tyto záběry byly již natočeny…“ A dále režisér
Vávra logicky dodává:

„Scény odsunu nelze omezit na minimum, poněvadž jsou

dramatickým vrcholem díla.“ Prohloubení Palmeho postavy Vávra odmítá s tím, že
by to znamenalo „hluboký zásah do autorova díla a přepsání celé postavy, což ve
stadiu realizace již nelze provést“, slibuje ale provést ty úpravy, které lze, ovšem
podmiňuje je Řezáčovým svolením po spisovatelově návratu ze SSSR.34 Tím
zřejmě komunikace mezi Filmovou radou a režisérem Otakarem Vávrou skončila,
přičemž k výrazným posunům ve smyslu Pelikánových inovativních návrhů zjevně
nedošlo. Je ostatně otázkou, zda recenzent nepřeceňoval vliv negativního obrazu
Němců na české obecenstvo. Ostatně postava Hanse Palmeho jasně nabízí
pozitivní alternativu němectví, neboť v jeho postoji lze spatřovat zárodek státní
ideje o dva roky dříve (1949) vzniklé NDR, jež svou státní ideologii postavila
mimo jiné na ostentativní distanci vůči fašismu (jak se nacionálnímu socialismu
začalo zpětně říkat – zřejmě pod sovětským vlivem).
Z hlediska dobových norem Otakar Vávra jistě uspěl a natočil „produkt“
profesionálně odvedený. Film má přes topornost a didaktičnost děje jisté
kinematografické tempo, zvláště díky kameře (Václav Hanuš) a střihu (Antonín
Zelenka). Jeho propagace, dnes bychom řekli P.R., byla na svou dobu dobře
zajištěna. O filmu obsáhle a s předstihem informovaly deníky i odborná periodika.
Zkušební předvedení se konalo v „domovské“ Kadani, kde Vávra pronesl vstřícný
projev ku straně35, poté se film úspěšně etabloval v kinech (návštěvnost byla velmi
slušná, byť ne závratná - podle Lexikonu českého filmu přes 2 140 000 diváků).
Podobně jako v případě jiných tendenčních děl 50. let si ovšem nelze udělat zcela
nezkreslenou představu o jeho návštěvnosti kvůli množství povinných školních
představení apod., na druhé straně lze usuzovat, že na dobrodružný film tohoto
typu šli mnozí diváci velmi rádi i dobrovolně. Vcelku vyčerpávajícím dojmem
shrnuje poslání filmu a metody, jež pro to byly použity, oslavná recenze Jiřího
Hrbase v Zemědělských novinách z 23. 5. 1953: „Bylo samozřejmou povinností
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(proložil J. S.) československé kinematografie uvést toto mimořádné literární dílo
na plátna našich kin.“ A dále: „Často se hovoří o tom, že ve filmu je málo, nebo
nedostatečně, vysvětlena úloha strany. Vávrovi se myslím plně zdařilo tento
problém postavit správně…“36
Čili – mýtotvorný dějinný úkol přetvořit německý Grünbach v českou Potočnou je
zcela svěřen komunistické straně a zároveň Rudé armádě jako garantu tohoto
dějinného úkolu. Tento model už přirozeně zůstane zachován i do budoucna,
protože Strana tu vlastně znovu uměleckou formou potvrzuje svým občanům to, co
stejně dávno tušili a s čím se v té době ještě téměř všichni ztotožňovali. Že totiž
jedině KSČ může být zárukou toho, že k návratu sudetských Němců do bývalé
vlasti již nikdy nedojde a jakkoli silné Německo na tom do budoucna bude moci
sotva co změnit.37
O jakémkoli „umění kritiky“ se v případě tehdejších reakcí v tisku samozřejmě
nedá mluvit: v době, kdy za skutečnou kritiku takto státotvorného filmu mohl
hrozit i „prokurátor“. V rámci dobového nadšení se ovšem v těchto článcích
objevují

i vyslovené alogičnosti, např. recenzenti St. Vrbka a A. Fuchs píší

v bratislavském deníku Smena 13. 5. 1953 na jedné straně o „skutočnom príbehu
(sic!), ktorý sa odohral v prostredí malého mestečka Grünbach v severozápadných
Čechách“, které ,,jako už hovorí meno tohto mestečka, bolo rýdzo nemecké“, aby o
pár řádků níž bezelstně konstatovali: „V Grunbachu, ktorý dostáva svoje pôvodné
meno Potočná sa zakladá organizácia KSČ…“ Je třeba dodat, že se nejedná o
výmysl recenzentů, protože podobné slabomyslnosti přednáší v samotném filmu
František Smolík v roli poštmistra jakoby právě spadlého z Nerudovy Malé strany
(v duchu

ideologie dokonale promyšlená postava procitlého obrozence

s komunistickou budoucností). A ještě na jednu terminologickou perlu z článku ve
Smene je třeba upozornit -

výraz „evakuovat Němce“ vrhá na problematiku

odsunu zcela nové, dosud nepoznané „světlo“.38
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Film

NÁSTUP

vzdor své někdejší slávě je dnes dílem zapomenutým, které si

nenašlo cestu ani do občasných masochisticky zaměřených cyklů „sorely“ ve
filmových klubech. (V Čs. televizi byl údajně naposledy uveden v roce 1988). Jeho
lživost a překrucování historie jsou zřejmě pro dnešního diváka příliš odtaživé,
nehledě na jistou únavu české společnosti ze sudetoněmeckého tématu. Snad až na
závěrečnou scénu odchodu Sovětské armády ze země postrádá skandální nátěr
vesele hlupáckých filmových pohádek, v nichž se „tančilo všude“, a tím přestává
být atraktivní. Svým způsobem ale představuje jasný odraz myšlení valné většiny
českého národa v době post-válečné, kdy být plnoprávným

Němcem, ať už

odsunutým nebo tím, který získal československé občanství - bylo možné
prakticky jen za předpokladu přihlášení se ke komunistické ideologii a v jádru
potlačení svého němectví.

NÁSTUP

tvoří finále konfrontačně laděné filmové

rétoriky na německou adresu jako celek. Už od počátku 50. jsme v Československu
svědky postupného etablování dvou paralelně fungujících koncepcí: „zlých“ a
„hodných“ Němců. Tedy – Adenauerova nepřátelská SRN, jež se díky rychle
nastupující studené válce zdaleka nevyrovnala s nacistickou minulostí tak, jak by
se slušelo, a na druhé straně těžce a za diplomatického embarga Západu zrozená
NDR. Zde se rodí pro českou společnost jako celek, spíše než pro český film,
odrazový můstek k tématu aktuálnějšímu až pro pozdní 50. a začátek 60. let. K
„manželství z rozumu“ mezi NDR a Československem. Doba k němu nazrála.
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Poznámky ke 4. kapitole
1) Otakar VÁVRA: Podivný život režiséra, Praha 1997, str. 182
2) Nevalná hodnota faktografická (absence sebereflexe a důraz na „historky“) a tím i filmově
historická Vávrových memoárů byla obecně kritizována. Např. Pavel ZEMAN: Jiří Weiss a
Otakar Vávra memoárově, Iluminace 8, 1996, č. 3, str. 159-163. Filozofickým předobrazem
těchto pamětí byl též dokument GENUS natočený Vávrovou manželkou režisérkou Jitkou
Němcovou, srov. Jiří CIESLAR: Český Genus: Otakar Vávra, In: Concettino ohlédnutí, Praha
1996, str. 145-146.
3) Doslovný Vávrův popis zní takto: „Když jsem prohlížel situaci v pohraničí, zjistil jsem pravý
opak toho, co líčil román. Viděl jsem, že sudetští Němci před odsunem dali ve svých domcích
všechno do pořádku, vydrhli podlahy, a po nich přišly tři vlny rabovacích gard, národních
správců, kteří udělali v pohraničí neslýchaný nepořádek, špínu. Bylo to ničení hodnot, které
popisuje Řezáčův román jako dílo Němců. Ptal jsem se Řezáče: ٫Cos to napsal? Vždyť je to
obráceně’. Ale on mi s klidem odpověděl: ٫Já přece nepíšu pro čtenáře, ale pro stranické
sekretáře.’“ VÁVRA, c. d. str. 182
4) O jeho levicovém smýšlení už před nástupem komunismu k moci svědčí např. kdysi oblíbená
dětská knížka Poplach v Kovářské uličce, pojednávající v oblíbeném žánru dětské detektivky (v
německé literatuře např. Emil a detektivové Ericha Kästnera) o vykořisťovatelském uzenáři a
proletářských dětech. Tato Řezáčova dětská kniha byla rovněž zfilmována (ZELENÁ KNÍŽKA, rež.
Josef Mach, 1948). Řezáčovy psychologické romány napsané a vydané v době 2. světové války
lze ovšem označit za díla literárně zdařilá.
5) Uvedeno v tiráži prvního vydání románu Nástup z r. 1951
6) Vávra nenatočil za celou dobu okupace českých zemí ani jeden titul jako přímou zakázku pro
okupanty, což u takto exponovaného režiséra protektorátní kinematografie lze považovat za
významné plus, které by při častém posuzování Vávrova umělecko-morálního profilu nemělo být
opomíjeno.
7) Nešlo jen o chabou úroveň scénářů k těmto filmům, ale často i o problém explicitní oslavy
působení komunistické strany formou jakýchsi „živých obrazů“, s dnes už poněkud
cimrmanovským přídechem. Mám tím na mysli herecké ztvárnění v té době dosud většinou
žijících stranických veličin a jejich úlohy při cestě země ke komunistickému převratu. To byl
případ filmu podle scénáře Marie Majerové VÝSTRAHA (1952), jehož režie se nakonec ujal
Miroslav Cikán (poté, co Otakar Vávra i Jiří Krejčík odmítli). Novum spočívalo především
v hereckém ztvárnění Klementa Gottwalda, zde ještě coby poslance (v roce 1945) při návštěvě
mosteckého závodu na výrobu syntetického benzínu. V NÁSTUPU se měl Gottwald rovněž
objevit, nakonec z toho sešlo a ve filmu zůstal jen jeho rozhlasový projev.
Srov. NFA S – 1619 – TS , str. 195-196
8) Nikoli náhodou jsou psány ve stylu westernu i romány Jiřího Stránského Zdivočelá země a
Aukce, podle nichž vznikl v roce 1997 seriál Hynka Bočana ZDIVOČELÁ ZEMĚ a jeho sestřihaná
verze pro kina. Bylo to rovněž první porevoluční filmové dílo, jež zmiňuje osud sudetských
Němců po květnu 1945.
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9) Podle románu Bitva, v němž už německé postavy nevystupují, jsouce „odsunuty“, natočil a
s nevelkým ohlasem uvedl dvoudílný celovečerní film Jiří Sequens v roce 1973 (KRONIKA
ŽHAVÉHO LÉTA)
10) Václav BŘEZINA: Lexikon českého filmu, Praha 1996, str. 247
11) Takovýmto gardistickým „zlatokopem“ se sadistickými sklony je Tymeš, správce statku
z nedaleké obce Vrš. Ve filmu se Tymeš neobjevuje. Srov. ŘEZÁČ: Nástup (1951), str.170-173
.
12) Kino VIII, 1953, č.9, str. 136-137
13) srov. MAIDL, Václav: Obraz německy mluvicích postav a německého prostředí v české
literautře 19. a 20. století. str. 294. In: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti
19. a 20. století
14) KINO, VIII., 1953, č. 9 - tamtéž.
15) Stojí za pozornost, že týž Karel Höger ztvárnil několik let před filmováním NÁSTUPU
ojediněle cudným civilistickým pojetím postavu nadporučíka Mareše, hrdinu syrového příběhu o
poválečné deziluzi válečných veteránů NÁVRAT DOMŮ (pův. titul SÁM, rež. Martin Frič, 1948).
V tomto příběhu nadporučík Mareš, důstojník zahraniční armády, poté, co doma nenašel živou
duši – všichni příbuzní a známí buď zahynuli, nebo jsou nezvěstní - z armády nevystoupí, ale
naopak přijímá rozkaz k přesunu do pohraničí. Jeho příběh se do jisté míry podobá prologu
k anabázi poručíka Viktora Chotovického, kterého o dvacet let později uvede na filmové plátno
Vladimír Körner s Františkem Vláčilem ve filmu ADELHEID /1969/. Důstojníkem – veteránem
západního odboje je rovněž hrdina Stránského a Bočanovy ZDIVOČELÉ ZEMĚ, letec Antonín
Maděra.
16) NFA, S – 1619 – TS, str. 70
17) ŘEZÁČ (1951), c. d. str. 198-199
18) NFA, S – 1619 – TS, str. 82 - 83
19) Tamtéž, str. 85-87
20) Tamtéž, str. 171-172
21) Tamtéž, str. 193
22) O úzkostlivé snaze vypreparovat ze scénáře vše ambivalentní, jakkoli potenciálně
problematické či dvojsmyslné, včetně náznaků obecné češtiny, svědčí připomínka Filmové rady
ze srpna 1951, jež žádá „ oprostiti dialogy od výrazů, které by ve filmovém sále mohly působiti
jako vulgarismy a nahradit některé nevhodné termíny jako např. ٫sovětčíci’ apod.“
Srov. zápisy filmové rady 1950-1951, Národní archiv, Fond 19/7, a.j. 670/2, ÚV KSČ 19451989, oddělení kulturně propagační a ideologické
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23) Podobné příklady následují u Karla Ptáčníka (německá zdravotní sestra Käthe v románu
Ročník 21. U Ptáčníka ovšem platí podobná charakteristika i naopak – v postavě Čecha
zastávajícího se Němců. Takový je Honzík, ústřední postava románu Ročník 21 a pozdější
manžel Käthe; je od počátku bílou vránou v českém kolektivu totálně nasazených mužů, neboť
s agitační dikcí od počátku přesvědčuje své krajany o platnosti pravidla „není Němec jako
Němec.“ Tyto jeho proslovy působí značně nevěrohodně, občas až trapně. Tomuto nebezpečí se
Ptáčník vyhnul až v dalším románu Město na hranici.
24) Vzhledem k tomu, že v přelomových dnech léta 1945 si ani největší „nadšenci“ z řad nacistů
nemohli dělat iluze o tom, že Američané jim budou pomáhat v boji proti novému systému, a
pouze se snažili utéct před Rusy do americké okupační zóny, je ideologický nátěr této údajné
motivace Elsy Magerové zřejmý. Podobných výpadů proti západním demokraciím najdeme
ovšem v románu několik – jasně naznačují dobu jeho vzniku.
25) ŘEZÁČ, c.d. str. 56. K tomu charakteristika Titezeho z časopisu Kino (c.d.): „Je zákeřný
zbabělec, Sloužil nacistům a slouží jim dál, neboť doufá, že vše se opět obrátí.“
26) NFA, S – 1619 – TS, str. 24
27) Tamtéž, str. 75 a
28) ŘEZÁČ c.d. str. 22. Je vůbec s podivem, jaké myšlenky dokázal spisovatel připsat
nepřátelům komunistických pořádků v zemi. Galčíkova řeč pokračuje v tomto duchu: „Už je
slyším. Rozbrečí se, že vedeme zemi do zkázy, že ji zbavujeme pracovní síly v nejtěžším čase, že si
u nás Němci musí odpracovat, oč nás připravili, a pak teprve bychom měli myslit na to
stěhování.“ Vzhledem ke stavu, v jakém stavu se pohraničí ve skutečnosti ocitlo jen pár let po
odchodu Němců, vyznívá toto Galčíkovo ironické poštívání jako nechtěně jasnozřivé prohlášení.
Rovněž není od věci si připomenout Trncův názor (viz časopis Kino), že komunismus je
nesmysl, protože podlamuje soukromou iniciativu a všecko, co na světě stojí za zmínku, vzniklo
přičiněním nadaných a silných jedinců. Podobným způsobem se vyjadřuje nesympatická postava
doktora Markova.
Ojedinělé svědectví k obrazu bývalých německých pohraničních obcí na Šumavě a v Jizerských
horách v 50. a 60. letech viz Ján MLYNÁRIK:. Causa Danubius, Praha 2000, str. 250-295.
29) NFA, S – 1619 – TS, str. 98-99
30) I když devastace pohraniční krajiny v poválečném půlstoletí je všeobecně známá, přesto lze
považovat za největší hřích, jakého se „novoosídlenci“ dopustili, totální likvidaci královského
města Most. Těžko lze v české historii naleznout absurdnější příklad než horníka, který si svou
každodenní prací prakticky likviduje svůj domov a během deseti let vymaže z povrchu staletou
identitu města, krajiny, potažmo země jako celku. Slavnostně přesunutý děkanský chrám, stojící
od té doby v krajině „bez kontextu“, na tom nic nemění.Těžko si lze představit takový rozsah
ničitelství v krajině, kde by žilo původní obyvatelstvo, spjaté s domovem. Podobně jako Most
zmizely desítky měst a vesnic v bývalých Sudetech, dalším markantním příkladem je např. město
Doupov, zaniklé kvůli vojenskému výcvikovému prostoru v Doupovských horách.
31), Národní archiv, Fond 19/7, a.j. 670/2, Usnesení 33. schůze předsednictva FR
(Kulturně propagační a ideologické oddělení ÚV KSČ, Zápisy filmové rady 1950-1951)
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32) Fond 19/7 - tamtéž, posudek J. Pelikána
33) Tamtéž.
34) Tamtéž, dopis Otakara Vávry Filmové radě
35) 1953, Filmové informace č. 17, str. 6-7
36 ) Archiv NFA, „Nástup“ – referáty denního tisku, II a 657
37) Německá a specielně sudetoněmecká otázka, potažmo strach z Němců byl jedním z mála
neotřesitelných pilířů moci KSČ v poválečném čtyřicetiletí, sice zvláště v pohraničí, ale obecně
v celé zemi. Pokud jde o přímou nástupkyni této strany, bylo tomu tak i minimálně po celá
90.léta 20. století.
38) NFA, „Nástup“ – referáty denního tisku, II.a 657
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5. „Hodní“ a „zlí“ – dvě ideové koncepce 50. a 60. let

„Ptal jsem se jednou jednoho soudruha: ‚Proč vlastně nemáme diplomatické
vztahy se Spolkovou republikou? ’ ‚Z principiálních důvodů’, odpověděl. ‚A proč
má

Sovětský

svaz

diplomatické

vztahy

se

Spolkovou

republikou?’‚Z

principiálních důvodů’, řekl. Pochopil jsem, že jen tento člověk mohl být
osmnáct let minstrem zahraničních věcí naší země.“
(Spisovatel Jan Procházka, 60. léta)1
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5. 1. Historický exkurs
Dramaturgie československého zestátněného filmu zjevně považovala po
úspěchu

NÁSTUPU

uzavřené, o

Otakara Vávry na několik let téma česko-německých vztahů za

vztazích česko-sudetoněmeckých ani nemluvě. Přesto se již od

počátku 50. let pomalu objevuje tendence uchopit česko-německé téma za jiný
konec a vztahy povýšit do roviny internacionálně pojatého přátelství národů tzv.
východního bloku – „lidově demokratických“ zemí. Děje se tak samozřejmě
v korelaci s postupně narůstající konfrontací mezi Československem a Spolkovou
republikou Německo.2

NÁSTUP

je svého druhu poslední český hraný film, v němž

ideově převládá uspokojení nad definitivním řešením sudetoněmecké otázky, jež se
tímto stala otázkou vnitroněmeckou. Vzdor vysloveně teroristickým akcím, kterých
se Němci ve filmu dopouštějí, tu vlastně nenajdeme pocit skutečného ohrožení
nebo obav z recidivy, tedy z návratu Němců, jejich pomsty apod. Tato jistota je
podtržena takřka přehlídkovou jízdou Rudé armády skrz Potočnou v závěru filmu.
Převládající filozofie tohoto filmu na jedné straně hlásá tehdy už retro-teorii, že
německý národ en bloc je živoucím nebezpečím, vůči němuž je třeba být
přinejmenším ostražitý. Na druhé straně postava Hanse Palmeho může v tomto
směru představovat sice jen příslovečnou výjimku z pravidla, ale také přechodový
moment signalizující změnu klimatu v česko-německých vztazích (s Němci –
komunisty se možná dá mluvit, zvláště ovšem poté, co němečtí „dělníci a rolníci“
získali vlastní stát).3
Ve skutečnosti situace na mezinárodní scéně mohla vzbuzovat u vládnoucího
režimu v Československu určitou nejistotu ohledně statu quo, tedy stávající
existence dvou německých států. Na začátku 50. let totiž dochází ke zlomu
v přístupu sovětské zahraniční politiky k německé otázce, jejíž řešení uvázlo na
mělčině koncem 40. let poté, co nemalou měrou přispěla k rychle akcelerujícímu
procesu studené války. Konflikt o politický charakter Berlína (blokáda západních
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sektorů města a tzv. „letecký most“ Spojenců (červenec 1948 – květen 1949)
urychlil následný vznik obou německých států – SRN a NDR.

Bod obratu

k „normalizaci“ německé otázky lze nalézt v sovětské nótě z března 1952, ve které
Stalin nabízí Německu jednotu za cenu neutrality. Tato nóta měla evidentně
ovlivnit právě probíhající jednání Spolkové republiky o přistoupení k systému
evropského obranného společenství. Tento obrat ve Stalinově postoji měl tedy za
cíl především zamezit jinak zřejmě neodvratnému směřování SRN do NATO,
organizace, jejíhož vzniku a vlivu se Sověti evidentně velmi obávali. Po Stalinově
smrti, v průběhu jara 1953 se chopil iniciativy dlouholetý Stalinův šéf vnitra,
obávaný Lavrentij Pavlovič Berija, a snad ve snaze pojistit si svou pozici a získat
finanční injekce do čistkami ruinovaného sovětského hospodářského systému začal
v rámci manévrující a koncepčně neujasněné zahraniční politiky SSSR uvažovat o
povolení sovětských otěží nad střední Evropou, v rámci čehož opět mohla přijít na
přetřes otázka případného sjednocení Německa na bází neutrality. Podstatné však
je, že spolková vláda kancléře Konráda Adenauera všechny takovéto signály
logicky vyhodnotila jako snahu zastavit postupující všeobecnou integraci SRN do
západních struktur, a odmítla je. Bylo na místě domnívat se, že Sovětský svaz jako
garant sjednocení země by nedopustil čistě demokratický vývoj v takto sjednocené
„neutrální“ zemi.4
Prahu toto „točení kormidlem“ muselo svým způsobem uvádět do nejistoty,
vždyť v krajním případě by případná radikální změna vedla pouhých osm let po
válce (!) k obnovení německého hegemona ve střední Evropě. Do popředí
pozornosti československého satelitního režimu se tedy na rozdíl od samolibého
uspokojení nad definitivním řešením problému sudetských Němců dostává spíše
podvědomá a jen částečně přiznaná obava z vlivu stále mocnější Spolkové
republiky Německo, kompenzovaná zároveň stále pevnějším

spojenectvím

s NDR. Toto – ovšemže shora nařízené – přátelství a spojenectví mezi ČSR a
NDR mělo položit základy nové kvalitativní etapy česko-německých vztahů. Jsme
tedy u kořene politiky dvojího metru – ke „zlým“a „hodným“ Němcům, neboť
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přátelství s „hodnými“ bylo podmíněno nepřátelstvím a řízenou averzí vůči
„zlým“.
Vznik obou německých států (přičemž oba považovaly „ten druhý“ státní útvar
za nelegálního a nelegitimního nástupce jednotného Německa) nutil už od počátku
50. let Sovětský svaz k co nejrychlejší stabilizaci NDR na mezinárodní scéně a
integraci do systému východoevropských států. Československo se do tohoto
stabilizačního procesu mělo zapojit největší měrou – jako soused, obchodní partner
a - marná sláva – skrze společnou historii i jako země spjatá s německým
kulturním okruhem víc než kterýkoli jiný východoevropský stát. Pokud jde o
diplomacii, Československo oficiálně uznalo NDR 18. října 1949 (poté, co už 6.
října stihlo „analogicky“ vznést protestní nótu proti vzniku SRN).5 Je logické, že
zásadním a samozřejmým předpokladem úspěšného fungování spolupráce mezi
těmito dvěma novými „manžely z rozumu“

– ČSR a NDR - byl především

oboustranný požadavek nevracet se k otázkám minulosti a veškerý důraz klást na
upevňování partnerství ve všech oblastech, ve kterých se spolupráce mohla jevit
bezproblémová a možná.
Potvrzením této nové politiky se stala celá série smluv a oficiálních proklamací
představitelů ČSR a NDR z počátku 50. let. Nejvýznamnějším politickým aktem
v tomto směru byla „Společná deklarace vlády ČSR a Prozatímní vlády NDR“,
podepsaná v Praze 23. června 1950, v níž se výslovně praví: „Oba naše státy
nemají žádných územních nebo hraničních nároků a jejich vlády zdůrazňují, že
provedený odsun Němců z Československé republiky je nezměnitelný, spravedlivý
a definitivně vyřešený“. Pro budoucnost byly v této deklaraci slibovány „přátelské
vztahy“.6 Pro východoněmecký režim tím byla sudetoněmecká otázka trvale
vyřešena. Německý historik Rudolf Hilf, odvolávaje se na bádání politologa
Adolfa Müllera a překladatele a novináře Bedřicha Utitze (v roce 1971 oba založili
české exilové nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem) uvádí, že dlouholetý šéf
východoněmecké SED (Sjednocené socialistické strany Německa) Walter Ulbricht
se dokonce dopustil těžko uvěřitelného výroku, když Čechům řekl, že je mu
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„rozhodně zcela jedno, co Československo se svými Němci podnikne, a že kdyby
si s nimi nemělo vědět rady, má je strčit do táborů.“ 7
Paradoxně v tomtéž roce 1950 stihlo Československo uzavřít také první
obchodní dohodu se „zlými Němci“, se Spolkovou republikou Německo, a hned
následující rok ČSR otevřela první neoficiální obchodní zastoupení ve Frankfurtu
nad Mohanem. Už roku 1955 následovala první dlouhodobá obchodní dohoda.
S diplomatickými styky se SRN to bylo složitější, neboť jejich navázání by
znamenalo doslova vrazit „kudlu do zad“ novému východoněmeckému spojenci.
Věc se tedy řešila šalamounsky: jejich navázání Praha Bonnu nabízela v 50. letech
opakovaně, ovšem zjevně s úmyslem, že nabídka nebude přijata a k seriózním
jednáním nebude třeba přistupovat.8
5. 2. Počátky diferenciace – od festivalů mládeže ke špionáži
Jestliže v politice (i v kulturní politice) první půle 50. let už koncept dvojího
metru ve vztahu k Němcům začal působit, v tak setrvačném umění jako je film se
začal projevovat velmi zvolna. S jednou výjimkou: už v říjnu 1952 se dostal do
kin koncentrovaný socialisticko realistický kýč – film Vladimíra Vlčka
BUDE TANČIT VŠUDE,

ZÍTRA SE

na jehož scénáři se podílel i tehdy nesmírně populární

svazácký bard Pavel Kohout. Pasáž filmu, jež se odehrává na světovém festivalu
mládeže v Berlíně, a jež byla skutečně v roce 1952 na tomto festivalu „živě“
natočena, jako by poprvé v českém filmu prolamovala antiněmeckou animozitu a
podtrhovala tezi o novém, socialistickém přátelství s Němci. Scény radostného
jásání svazácké mládeže z celého východního bloku jako vůbec první (a ostatně
také poslední) v českém filmu působí ve prospěch plné, takřka demonstrativní
rehabilitace NDR v očích

diváka, ovšemže opět pouze na internacionálním

základě. Není tu oslavována specielně mládež česká či německá či jejich
sdružování, ale mládež „pokroková“ v měřítku celosvětovém. Ve filmu můžeme
považovat berlínskou pasáž za jakýsi radostný epilog k působení souboru na
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domácí půdě. To, že se festival a tedy i tato část filmu odehrává v Berlíně, je
v podstatě náhoda, jež ovšem přišla vhod jako ilustrace špatné volby a podlehnutí
„falešnému pozlátku“. K emigraci na Západ se totiž už před návštěvou Berlína
rozhodne podezřele individualistický člen souboru Ruda (hraje ho Jiří Adamíra), a
v Berlíně se pak pokusí s poněkud dubiózní motivací „znovu rozbít soubor“, což se
mu pochopitelně nepodaří.9
Film

ZÍTRA SE BUDE TANČIT VŠUDE

ovšem představoval výjimku, jinak bylo

česko- německé téma v 50. letech důsledně vráceno zpět do pohraničních zón.
Mělo to svou logiku, neboť vyhnáním původního německého obyvatelstva „úkol“
nekončil, nýbrž začal. Jak píše historik Václav Maidl: „Dobývání a obrana tvoří
dvě strany téže mince: teritorium bylo třeba ovládnout a vymezit, současně však
také hájit.“10 Taktéž není náhodou, že hraničářská dobrodružství českých
„špionážních“ filmů se převážně odehrávala nikoli na severní hranici mezi ČSR a
NDR, ale takřka výhradně na exponované jižní, popř. západní

hranici se

Spolkovou republikou a Rakouskem. Máme tu zajímavý paradox: symbolický
Divoký sever, tak jak byl chápán řekněme na linii tehdy už bývalých
sudetoněmeckých politických a kulturních center Karlovy Vary, Ústí nad Labem,
Liberec atd.11 je vystřídán záludným, divokým, ale přece už naším (českým) Jihem.
Území Šumavy vyhovovalo ideálně charakteristice neprostupného bájného území
pohraničních lesů a impozantních hor jako dávné hráze českých zemí před
„cizáckým“ nebezpečím. Novodobí pohraničníci se tak stávají dědici jednak
Chodů jako ochránců hranic, tak zároveň dědici úsilí šumavského lidu, který se
pokouší ovládnout drsné, tajemné

a nad člověkem často vítězící prostředí a

přetvořit ho k obrazu svému.
Jestliže Šumava se stala symbolem hráze, na které je třeba stát a hlídat, „co se
kde šustne“, potom Bavorsko, spolková země ležící na druhé straně Šumavy a
Českého lesa, symbolizuje více než jiné části Německa stálou německou hrozbu.
Bylo k tomu několik zjevných důvodů: patřilo do americké okupační zóny, byla tu
103

tradice nacismu vzešlého z „mnichovských pivnic“ a tradice sídel klíčových
nacistů, nejen Adolfa Hitlera, pro Čechy hlavní zemské město Mnichov (spolu
s Norimberkem12) symbolizovalo tu nejhorší myslitelnou traumatickou zkušenost,
a konečně Bavorsko se též stalo patronem Němců odsunutých z Československa.
Tedy - do skupiny filmů o „budování pohraničí“ na vojenské bázi, o cizích
špiónech a diverzantech a jejich (českých) pomahačích mohly patřit tituly
DOBRÉ STOPĚ

(1948 - Josef Mach),

ZTRACENÁ STOPA (1955

KONEC STRAŠIDEL

- Karel Kachyňa),

VSTUP ZAKÁZÁN

Hranice - František Vláčil a Milan Vošmik),

(1952 - Jiří Slavíček),
(1959 – původní název

DNES VEČER VŠECHNO SKONČÍ (1955 -

původní název Vstup přísně zakázán - Karel Kachyňa a Vojtěch Jasný),
HORA

(1955 - Jiří Sequens) a

NA

KRÁL ŠUMAVY

VĚTRNÁ

(1959 - opět Karel Kachyňa).

Poslední titul svým věhlasem pochopitelně předčí všechny předešlé, ovšem
meritum věci bylo v podstatě vždy stejné – všechny tyto filmy oslavovaly činnost
pohraničníků a většina z nich se – zjevně či skrytě – odehrávala na hranici s
německými či rakouskými spolkovými zeměmi. (s výjimkou

VĚTRNÉ HORY,

kde

byla dějištěm chata a rozhledna na Děčínském Sněžníku, tam ovšem pro změnu
hrály roli ukryté nacistické dokumenty). Košatou invenci u zrodu těchto filmů
opravdu nehledejme (viz variace titulů filmů na to, kam všude a jak přísně je vstup
zakázán…), ale s výjimkou

KRÁLE ŠUMAVY

je snad lze akceptovat jako hříchy

mládí tehdejších filmařů – vojáků, v pozdějších letech velkých postav českého
filmu Kachyni, Jasného, Vláčila, ale i legend české kamery Jana Čuříka a Jaroslava
Kučery.13
Určitou kuriozitou mezi uvedenými filmy je

NA DOBRÉ STOPĚ.

Toto nepříliš

významné dílko se málem nedostalo do českých kin. Scénář byl připravován ještě
před únorem 1948 a jeho hlavní ideou byla oslava skautského hnutí.14 Zároveň se
film dosti naivním způsobem dotýkal sudetoněmecké otázky: mladý skaut, jemuž
za války nacisté zastřelili rodiče a jeho odvlekli do Německa na převýchovu, nemá
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příliš důvěru svých kamarádů. Nakonec odhalí diverzantského sudetského Němce,
který se s ním podezřele často chtěl „kamarádit“, a přitom ho plánoval využít pro
svůj útěk do Německa. Mladý chlapec si teprve tímto odhalením získá důvěru
svých spolubratří.15 Film byl dokončen už po únorovém převratu a jeho osud byl
značně nejistý, zdálo se, že kvůli tématu skautství bude zamčen do trezoru. Snad
byl vzat na milost jen proto, že byl od počátku zamýšlen i jako oslava pohraničníků
– nakonec byl potichu uveden pouze v mimopražských kinech a prakticky bez
recenzního ohlasu v prosinci 1948. Sudetoněmecké téma v tomto filmu ovšem
nebylo zdaleka tématem určujícím.16 Určitý pandán k tomuto filmu tvoří
STRAŠIDEL,

KONEC

poslední režijní práce Jiřího Slavíčka. Tady už se jedná o příběh

pionýra (respektive dvou „budoucích“ pionýrů), kteří rovněž nejsou přijati
kolektivem a kteří se taktéž odhalením a dopadením sudetoněmeckého diverzanta zde je to bývalý majitel sklárny v severočeském pohraničním městě - začlení do
kolektivu.17 Bývalý majitel sklárny v severočeském pohraničním městě továrník
Lorenz se zde vrací do své opuštěné vily a snaží se získat ze znárodněné sklárny
plány na výrobu ocelového skla. Děti ho ve vile objeví a ač jim vyhrožuje zbraní,
přemohou ho a jsou za to přijati do pionýrské organizace, kamž předtím přijati
nebyli.
Alespoň krátce se zastavme u slavného snímku

KRÁL ŠUMAVY

(1959).

Spoluautorem námětu a scénáře tohoto filmu byl specialista na příběhy ze života
pohraničníků Rudolf Kalčík. (Podle jeho povídek byl natočen též zmíněný film
VSTUP ZAKÁZÁN,

samotný román Král Šumavy vyšel až v roce 1964.) Ovšem na

rozdíl od Řezáče a stejně jako Bohumil Říha ve své budovatelské prvotině Země
dokořán (1950) se Kalčík prostě vyhnul problému Němců dle modelu, který už zde
byl popsán v případě

VSI V POHRANIČÍ,

tj. nechal je zmizet ještě před začátkem

děje.18 Zbývá po nich ovšem podivné území, silně poznamenané německým
duchem, které je třeba do podoby ryze českého pohraničí ještě důkladně přetvořit.
Kalčík si zvláště dává záležet na tom, aby vykreslil atmosféru cizího, německého
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města, opuštěných domů, jež už pouhou svou architekturou vyzařují německého
ducha, zkrátka prostředí, v němž se Čech – alespoň zpočátku - nemůže cítit doma.19
Kalčíkův přístup spočívá v charakteristice prostředí na německé straně hranic
jako území, z něhož lze kdykoli čekat návrat německého nebezpečí –
mimochodem, jaké mohly být reálné obavy českého obyvatelstva, pokud šlo o
návraty Němců do pohraničí „přes čáru“? Nejspíš mohlo jít o schovávání
v bývalých domech, odnášení ukrytého majetku apod. Na to ovšem film důraz
neklade. Jde spíš o boj proti lidem, kteří by chtěli škodit ideologicky, a tento důraz
na obecně záškodnický faktor bude typický pro české filmy až do pozdních let
sedmdesátých.
Film Pavla Blumenfelda ZLATÝ PAVOUK natočený roku 1956 je zajímavý snad
jen potud, že se vrací do těsně poválečné doby v pohraničí a že hlavní postavou –
zápornou (!) je revoluční gardista a zároveň zubař, který si nakradl zlato po
vězních z koncentračních táborů. Jistě důležité poznání, že i příslušník
revolučních gard mohl být mizerou, je ovšem jediným kladem, který můžeme na
adresu filmu poznamenat. Podobně by to ovšem dopadlo se všemi shora
jmenovanými filmy, i když v některých případech nelze režisérům upřít řemeslné
zvládnutí dobrodružného žánru. Jejich umělecký přínos ovšem je a zůstane pro
český film nulový a ideologická zátěž výrazná. Jedním z posledních výhonků
této „špionážně hraničářské“
Zbyňka Brynycha

SMYK

linie české kinematografie se zdá být snímek

(1962). I zde je ovšem hlavní postavou pouze „falešný“

Němec, totiž český agent – emigrant, který se vrací domů s pozměněnou
identitou. Celá tato linie pak znovu potvrzuje to, co již bylo řečeno - vnímání
nepřítele se posunulo z roviny národnostní do roviny ideologické.
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5. 3. Únos. Inscenovaný pohled za „železnou oponu“
Mnohem větší pozornost než dříve jmenované filmy si zaslouží debut Jána
Kadára a Elmara Klose

ÚNOS

z roku 1952. Okolnosti vzniku tohoto filmu jsou

pozoruhodné a zaslouží si malou odbočku. 24. března 1950 v ranních hodinách
odstartovaly z civilních letišť v Brně, Ostravě a Bratislavě postupně tři dopravní
letadla Dakota Československých aerolinií. Piloty i část pomocného personálu
tvořili bývalí váleční letci RAF, kteří všechna tři letadla na základě předem
dohodnutého a utajeného plánu postupně nasměrovali přes hranice do SRN. Na
americkém vojenském letišti v Erdingu u Mnichova tehdy přistály všechny tři
stroje s celkem 85 lidmi na palubě. Z těchto lidí jich 27 zůstalo v Německu,
byli to převážně zmínění západní letci a jejich rodinní příslušníci, 58 lidí se
vrátilo. Tato „logisticky“ mimořádně náročná akce a její výsledek pochopitelně
rozzuřil komunistický režim v Praze na nejvyšší míru, viníci byli do 24 hodin
odsouzeni v nepřítomnosti k trestům smrti, a ti, kdo „jen“ zůstali na Západě, k 25
letům vězení. Praha se snažila okolo únosu rozpoutat diplomatický skandál, ale
nakonec jedinou dohrou byla vzájemná redukce diplomatů mezi USA a
Československem.20
Rozbor tohoto filmu by si vyžádal samostatnou práci, zaměřme se tedy
alespoň na otázku, jakou úlohu sehrálo v ději německé prostředí pod americkým
patronátem a konkrétně sudetští Němci. Cenným vodítkem jsou opět zápisy
Filmové rady, jež se scénářem

ÚNOSU

zabývala celkem třikrát – neklamné

znamení toho, o jak mimořádně exponovaný film šlo. Ocitujme si nejprve část
zápisu Filmové rady z 5. prosince 1950, osvětlí nám lépe než jakákoli následná
interpretace, jaké byly důvody vzniku filmu. Výchozím kritizovaným bodem byla
přílišná vazba scénáře na erdingský únos, Filmová rada se naopak ze všech sil
snažila tvůrce přimět k co největšímu zobecnění případu:
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“Tato skutečnost (inspirace erdingským únosem, pozn. JS) zabránila autorům,
aby směleji, politicky útočněji a umělecky hlouběji zachytili konflikt mezi oběma
světovými tábory. Tento základní nedostatek pak nedovolil dostatečně rozvinout
hlavní problémy, které by měly být ve filmu řešeny, tj.

boj imperialistů o

ovládnutí Československa, rušení naší mírové výstavby, remilitarisace západního
Německa, jasné vysvětlení základu „amerického způsobu života“, ukázat
názorovou nejednotnost v táboře imperialistů, politický bankrot české a slovenské
zrádcovské emigrace a nesmírnou morální sílu a vlastenectví našeho lidově
demokratického občana. Je proto nutno, aby se autoři pokud možno nejvíce
oprostili od „Erdingského případu“, aby šli nad skutečnost, umocnili a typisovali
ji.21
Zvláště důležitá se ovšem jeví poznámka z 19. schůze předsednictva Filmové
rady ze 13. 3. 1951, kde se probíral bodový scénosled filmu Únos. Filmová rada
vyslovila uspokojení nad změnami, které autoři B. Kunc a Kadár s Klosem
udělali, nicméně nadále FR žádá „prohloubit a zpřesnit“ některé problémy:
„I když není možno, aby otázka remilitarizace záp. Německa se stala hlavním
problémem scénáře, je nutno, aby celý film byl prosycen atmosférou
znovuvyzbrojení záp. Německa (podtrhl JS). Tu je nutno ukázat zločinné záměry
amerických vojenských a politických míst a ukázat, jak se remilitarisace
projevuje v konkrétních formách a boj pokrokových Němců proti nim.22
Tolik Filmová rada. Remilitarizace Německa bylo zaklínadlo (či spíše
„proklínadlo“), jež se v tehdejším československém tisku, mj. i v časopise Kino,
objevovalo poměrně často. Západní Německo, konkrétně Bavorsko a ještě
konkrétněji Mnichov ( i když z něj pochopitelně nic neuvidíme) mají v tomto
filmu vskutku podobu „ocelového města“ à la Jules Verne. Od chvíle, kdy
dosedneme na letištní plochu v Erdingu, má nám být zřejmé, že Spolková
republika Německo je vším možným, jen ne zemí přívětivou pro návštěvníka
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z lidově demokratické ciziny. Krok po kroku poznáváme, že jsem se ocitli
v zemi, která se intenzivně připravuje na válečné střetnutí. Hlavním objektem
„iniciačního procesu“ je postava ing. Prokopa, trochu samotářského ocelářského
odborníka, který zpočátku věří v korektnost jednání s Američany, aby se nakonec
přesvědčil o tom, že – a dovolme si opět zacitovat z pokynů Filmové rady„americká vojska v západním Německu jsou totožná s vrahy korejského lidu“.
Také rozpor mezi ním a jeho od počátku „uvědomělejšími“ spolucestujícími se se
táhne poměrně dlouho („Jsme přece mezi civilizovanými lidmi.“ - „Mají té
civilizace až moc… Oni ji vyvážejí na export.“ - Švenk kamery na okénko auta,
za kterým se míhá nekonečná řada bojových letadel. Začíná dramatická hudba.
V jiné situaci Prokop: „Chci prostě domů, a když je třeba, budu jednat i
s čertem.“ - Spolucestující: „A viete vy, že zme v Mníchove? Tu zme už aj
s čertom jednali…“
Remilitarizace západního Německa je tu vskutku ukázána transparentně. Na
nárožích lze občas najít barvou namalovaný nápis AMI GO HOME. Projíždíme
okolo zbrojovky, na jejichž dvorech stojí stovky zbrusu nových tanků. (Dotyčná
zbrojovka se jmenuje BMW – „Bayerische Metallwerke“, hle, jak invenčně si
scénáristé

překřtili

originální

název

automobilky

BMW

Bayerische

Motorenwerke.) Ale to nejlepší teprve přijde: když generál Jacobs, Prokopův
Mefisto, který se ho snaží získat k emigraci nebo se alespoň dostat k jeho
plánům na stavbu nové ocelárny v Ostravě, ho vozí sem a tam po silnicích
podivnou krajinou plnou zbraní a vojáků. V jednom okamžiku pochoduje okolo
oddíl vojska, a generál jakoby nic prohodí: Vidíte, vaši bývalí krajané - naši
budoucí vojáci. Vše se připravuje na válku.“
Dalších příkladů zřejmě netřeba. Postavy bývalých nacistů, včetně
generáldirektora von Glesgena, který velmi připomíná Goebbelse,

a k tomu

sudetoněmecký tlumočník pracující pro FBI („americké gestapo“) – to vše
ukazuje na mimořádně zdařilou, vpravdě goebbelsovskou propagandu, do níž se
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tvůrci pustili. Nicméně pokrokový lid Západu dostal ještě šanci: naši unesení
českoslovenští občané narazí i na pokrokového amerického vojína Joe Havelku
(!) a poslanci Horváthovi se podaří uprchnout ze zajetí Američanů a dostat se až
k západoněmeckým komunistům, kteří vydávají noviny Rote Fahne. Ty spustí
mediální skandál, a je vyhráno. Unesení se mohou spojit s československým
konzulem, což je jim dosud upíráno, a zanedlouho se vrací s velkou slávou
domů, zatímco ti, kdo zůstali, končí doslova „v lochu“, v cele utečeneckého
tábora.23
Nelze přitom popřít jedno: ÚNOS je na svou dobu a na československé poměry
až fascinujícím, dynamicky a moderně natočeným dílem, s mnoha přinejmenším
dobrými hereckými výkony. Jistě nechtěná je volná citace

TRIUMFU VŮLE

Leni

Riefenstahlové v úvodu (letadlo plus ideový komentář, v podstatě jakýsi „návod
k použití filmu“ včetně prozrazení pointy!). Příznačný detail filmařské
profesionality a schopnosti točit film jako hranou reportáž: v pouliční bitce při
ilegální kolportáži komunistických novin Rote Fahne dokonce na kratičký
okamžik zakryje kameru ruka „policisty“ z komparsu. Což vše nic nemění na
tom,

že

ÚNOS

patří

mezi

několik

málo

krystalicky

nenávistných

propagandistických děl namířených proti demokratickému světu. Kdyby ho
ovšem Kadár s Klosem odmítli točit, nikdy by možná nevznikl
KORZE.

OBCHOD NA

Ovšem lze se na druhé straně obávat, že kdyby po dvanácti letech

členové Americké filmové akademie měli možnost
OBCHOD NA KORZE

ÚNOS

vidět, nejen že by

zůstal bez Oskara, ale nejspíš by se pánové Klos a Kadár stali

ve Spojených státech nežádoucími. Opět jeden z paradoxů československé
filmové historie.
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Poznámky k 5. kapitole
1) Cit. dle HILF, Rudolf: Češi a Němci. Sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny.
(Praha, Bonn 1996.), str. 102
2) Pro přehlednost budu v této práci používat pro tzv. západní Německo jeho oficiální název
Spolková republika Německo (SRN), byť v Československu se až do roku 1989 používal název
Německá spolková republika (NSR) analogicky k Německé demokratické republice (NDR),
čímž měla být dána najevo rovnoprávnost obou německých států.
3) Viz poznámka č. 19 v 2. kapitole – o výroku Klementa Gottwalda v roce 1947
4) Jiří VYKOUKAL, Bohuslav LITERA, Miroslav TEJCHMAN: Východ. Vznik, vývoj a zánik
sovětského bloku 1944-1989, str.299-301 (Praha 2000)
5) HILF, Rudolf: Češi a Němci. Sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny. Praha,
Bonn 1996., str. 106,
6) STANĚK, Tomáš: Německá menšina v českých zemích 1948-1989 , Praha 1993, str. 97
7) HILF, c. d. str. 99. V oficiálním prohlášení ke státnímu svátku Československa prohlásil
Ulbricht mj., že „Českoslovenští Němci … byli přijati v Německu jako rovnoprávní občané a
nalezli tam svůj domov.(srov. Rudé právo 23. 10. 1949)
8) Problém byl oboustranný: tak jako NDR si činila monopol na spolupráci a styky
československo-německé a žárlivě střežila a monitorovala veškeré kontakty mez ČSR a SRN,
tak i SRN měla svá omezení, mj. tzv. Hallsteinovu doktrínu, jíž se držela po celá 50. i část 60.
let. Tato doktrína západoněmeckému státu jako nástupnické zemi předválečného Německa
zapovídala navázat diplomatické styky s jakoukoli zemí, jež by předtím uznala NDR jako
plnoprávný stát. Uplatněna byla vůči všem státům východního bloku, pochopitelně s výjimkou
Sovětského svazu. Prolomena byla až navázáním diplomatických styků s Rumunskem v roce
1967.
9) Srov. Český hraný film III. 1945 – 1960, str. 378
10) MAIDL, Václav: Šumava jako hráz i most, In: Češi a Němci – Dějiny - kultura - politika
(sborník, Praha-Litomyšl 2002), str. 377
11) V podstatě jde o centra separatistických snah českých Němců, kdy němečtí poslanci
rakouského sněmu zastupující severní Čechy, severní Moravu a Slezsko vyhlásili 29. října
1918 vznik samostatných provincií „Deutschböhmen“ a „Sudetenland“. Z této doby též
pochází v podstatě mylné označení všech Němců z českých, moravských a slezských
pohraničních oblastí na Jihu i Severu, včetně jazykových enkláv typu Jihlava či Brno, za
Němce „sudetské“. Toto označení se ale pro jednoduchost používá dodnes a ani v této práci se
mu v rámci nezbytného zjednodušení nemohu vyhnout.
12) Efektně znějící jméno tohoto města lákalo i české scénáristy a režiséry, viz špionážní
drama o hrdinství agentů StB EXPRES Z NORIMBERKA, jehož námět je tento: ve vlaku jedoucím
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ze SRN do Československa cestují pod sedadlem přišpendlené plány na zničení české
přehrady. Navíc jeden z agentů se jmenuje Nowak…
13) Tuto zajímavou kapitolu profesionálních začátků zmíněných tvůrců v Českém armádním
filmu mapuje střihový dokument KDYŽ REŽISÉR NARUKOVAL (ČT 1997)
14) S námětem přišli pánové Jaroslav Novák a Lubomír Kaválek - Novák byl vedoucím
jednoho z pražských oddílů „Junáka“. V rozhovoru s časopisem Kino oba autoři uvedli: “Rádi
bychom totiž ukázali širším vrstvám obecenstva, že jejich názor na skauting a táboření je často
mylný, a že život Junáků není jen samý sport a zábava. Proto jsme si také vzali za úkol ukázat
těžkou službu našich pohraničních bezpečnostních orgánů a naznačit nutnost spolupráce všeho
obyvatelstva s našimi junáky.“ Srov. Kino II, 1947, č. 40, str. 788.
15) Český hraný film III. 1945 – 1960, str. 166
16) KINO III, 1948, č. 7, str. 127 (rozhovor s režisérem Josefem Machem): „Přiznám se, že mi
tu tak trochu ti Němci ‚překáželi’, nemohu se nějak dostat ve své práci z té okupace. Vím také,
jak lidé dnes neradi vidí něco takového; měli jsme to na zřeteli, omezili jsme scény s Němci na
nejmenší míru a soustředili jsme se na problémy zcela jiné.“
17) Zde je zápletka se sudetským Němcem snad ještě slabomyslnější: „Jirka a Frantík nepatří
do pionýrského kolektivu. Neučí se dobře a nepomáhají ani v soutěží ve sběru surovin. Po
domluvě spolužáků se oba chlapci přece jen vydají shánět sběr. Jejich cílem je zdánlivě
opuštěná vila bývalého majitele místní sklárny Lorenze, který uprchl za hranice. Po vstupu do
vily se před Jirkou objeví strašidelná maska a Jirka se dá na útěk. Frantík od té doby tvrdí, že
ve vile straší.“ Český hraný film III. 1945- 1960, str. 125
18) Příslušný citát z románu Země dokořán Bohumila Říhy jsem uvedl jako motto 2. kapitoly
této práce. Cit. dle MAIDL, Václav: Obraz německy mluvících postav a německého prostředí
v české literatuře 19. a 20. Století., In: Obraz Němců a Německa v české společnosti 19. a 20.
století. (sborník, Praha 1998) str. 295
19) „Venku se probudilo město. Jeho domy byly cizí, německé. Tváře v nich, ty cizí, německé,
už odešly. Ale domy zůstaly. Špičaté, kostnaté domy. Vrchní pocítil prudký stesk po
vzdáleném domově.“ KALČÍK, Král Šumavy, 1964, str. 68. Srov. MAIDL, c.d. str. 295
20) Srov. Karel PEČINKA, Únos do Erdingu, Reflex 16/2000. O tomto případu byl také
natočen jeden z dílů televizního seriálu „Osudové okamžiky“ uváděného v České televizi.
21) Národní archiv, Fond 19/7 (ÚV KSČ 1945-1989 - oddělení kulturně propagační a
ideologické) a.j. 670/2 (Zápis z 11. schůze FR 5. 12. 1950 – poznámky k lit. scénáři ÚNOSU)
22) Tamtéž.
23) Byť realita utečeneckých táborů skutečně nebyla nijak růžová – věrohodné svědectví o tom
podává například český humanista a duchovní Přemysl Pitter, který spolu se svou
spolupracovnicí Olgou Fierzovou strávil několik let v uprchlickém táboře Valka u Norimberka.
Srov. např. Přemysl PITTER: Nad vřavou nenávisti, Praha 1996
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6. Noční host - a noční můry studené války

„Račte, pane Grundig. Můžete to klidně štípat stopadesátkou, hrob máte u nás
předplacenej…“
- „Tak vypadni, vypadni, ty hospodářský zázraku“.
(Ludvík Aškenazy, Otakar Vávra, scénář filmu NOČNÍ HOST, 1961)
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6. 1. My se ještě vrátíme…
Ta tam je estetika barevné pastelové rozjásanosti, v níž se topil závěr filmu
NÁSTUP

z roku 1952. Optimismus byl pryč a přituhovalo – počátek 60. let je doba

nejtvrdší konfrontace mezi Západem a Východem, jež vyvrcholila pro Západ
šokujícím objevem Chruščovových raket na Kubě – v době tzv. kubánské krize
na jaře 1962 se svět ocitl na krok od vypuknutí jaderné války. Vraťme se však o
rok zpět - atmosféru vleklého, takřka „zákopového“ ideologického konfliktu
mezi Československem a západním Německem, s jeho nevybouřenými běsy
zatlačenými do pozadí tzv. hospodářským zázrakem, v sobě nese jako hlavní
poselství další film Otakara Vávry na sudetoněmecké téma:

NOČNÍ HOST

z roku

1961. Vávra jako vždy ctil ideu svého libretisty, v tomto případě spisovatele a
dramatika Ludvíka Aškenazyho, a v jejich těsné spolupráci vznikla adaptace
Aškenazyho divadelní hry „Host v noci“.
Původní divadelní hra je na formě filmu znát – filmová verze se nesnažila
přenášet děj násilně do exteriérů, ty se omezí jen na několik scén. Přibližme si
velice jednoduché dějiště, kde se takřka vše odehrává: pohostinství (dříve by se
řeklo „zájezdní hostinec“) u pražské výpadovky na Benešov za poněkud
nevlídného počasí, uvnitř však je vcelku útulno. Nacházíme tu dva muže –
hostinského (“vedoucí provozovny“) Emila Kalouse hraje Jiří Vala a jeho stálého
„štamgasta“, starého kameníka Aloise Remundu Martin Růžek. Oba se zřejmě
znají léta a vědí, co od sebe mají čekat. Zatímco Remunda jako typ „lidového
filozofa“ mívá odpověď na všechno, Kalous působí trochu jako spící panna:
třaslavé ruce, nejistá dikce, člověk, který zjevně touží po klidu. Klid je ostatně
určujícím rysem tohoto kvelbu, až jistá ospalost a ošuntělost, jež však může být i
sympatická. (S příchozím staršinou VB Remunda nezávazně konverzuje na téma
poklidné existence u policie apod.) Na druhé straně ani Remunda, ani Kalous
toho zjevně moc v životě neuhráli a jsou si toho dobře vědomi.
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Do tohoto poklidu vstoupí vetřelec. Jeho nástup na scénu je připravován už od
úvodních titulků, během nichž se řítí šedý Mercedes postupně se stmívající
krajinou, řezaje zatáčky okresních silniček jako o život. Důvod, proč sem „noční
host“ vůbec zabloudí, je vlastně banální – ač se to nezdá, i takové auto jako
Mercedes má občas právo na poruchu. Když pak jeho majitel vstoupí, je na něj
zvláštní pohled. Walter Huppert: západoněmecký obchodník, blahobytně
vyhlížející gentleman toho střihu, jaký se Čechách nevyskytuje. Styl oblečení,
sebevědomá dikce, gestikulace spokojeného člověka. A první šok: „Pánové, se
mnou můžete mluvit česky.“ Sudeťák. I kdyby taková postava fungovala jako
epizodní, bylo by to pro všechny zúčastněné dostatečně rušivé. Jenže právě
naopak: Walter Hupper je člověk zvyklý na to, že se mu naslouchá.
Bylo to vlastně poprvé, kdy měl český divák možnost konfrontovat svou
představu o sudetském Němci po odsunu s tím, co viděl na plátně. Poprvé mohl
být konfrontován s otázkou, kterou si možná po celých těch patnáct let nekladl:
jak se jim tam žije? Je víceméně zřejmé, že Huppert představuje postavu
typizovanou, sudetského Němce v jeho nejpřirozenější podobě, spíše než
výjimku, extremistického nafoukance. Neboť povšimněme si: za všech okolností
byla pro jistou část západoněmeckých občanů rezervována charakteristika
„pokrokových“ lidí, protiválečně naladěných „pracujících“ (viz scéna z ÚNOSU,
kdy poslanec Horváth stopne na silnici náklaďák s šoférem – komunistou). Není
ovšem jasné, jestli podobné právo „být pokrokovým“ bylo rezervováno i pro
bývalé československé občany, sudetské Němce, a zvlášť ty ze Spolkové
republiky. Snad teoreticky ano, ale za podmínky mlčení o minulosti, jejího
vytěsnění. Sudetský Němec, který s patnáctiletým odstupem minulost nejen
připomíná, ale komentuje a provokujícím způsobem bagatelizuje, jen potvrzoval
zavedené klišé. Realisticky vzato - ne že by se takoví lidé jako Huppert v reálném
životě nevyskytovali. Jenomže typizací Huppertovy postavy (v tomto filmu už
neexistuje k jeho takřka zločinecké figuře žádná alternativa, jiný obraz
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„sudeťáka“ prostě není nabízen) znovu dojdeme ke koncepci kolektivní viny –
sudetský

Němec

rovná

se

revanšista,

dědic

nacismu,

nenapravitelný

protislovanský šovinista.
Pokrokovost Němců – viděna českou optikou - měla své stupně a svá omezení:
na prvním místě komunisté a „rozumně smýšlející“ lidé z NDR, pak pokrokoví
Němci ze Západu, kteří dle komunistické ideologie vlastně jen čekají na to, až
budou osvobozeni a budou též moci žít v socialismu toho typu, který nabízela
NDR (škoda že se nikdo nezabýval otázkou, proč „hlasování nohama“ probíhalo
tak často ve směru z Východu na Západ a nikoli obráceně). Na dalším místě
byla zjevně indiferentní masa lidí, kteří ve své existenci ve Spolkové republice
neviděli ideový problém a užívali všech možností západního „pozlátka“. A na
posledním místě stáli právě „bývalí sudeťáci“ ze Západu a zejména z Bavorska,
kteří se usadili těsně za hranicemi a v ničem se údajně nezměnili, naopak, sní o
nové válce, jež by jim umožnila návrat tam, odkud museli odejít. „Můžete jít.
Dobrá, jdeme, ale my se ještě vrátíme“,

prohlásil Sepp Müller, odcházeje

z Potočné - a už je to tady!, chtělo se říci při pohledu na Waltera Hupperta.
6. 2. Zjevení po patnácti letech
Připomeňme si charakteristiky sudetských Němců z NÁSTUPU: už podle
scénáře jsou popsány jako vychrtlé, mátožné, špinavé postavy a snad od přírody
nehezké bytosti s mastnými vlasy a popelavou barvou pleti, navlečené do
špinavých roztrhaných hadrů – s hrůzou či zpupností v očích se domáhají soucitu
nebo alespoň doufají v nejlepší ze špatných řešení. Zjev Waltera Hupperta je
proto šokantní změna:

najednou byl v českém filmu k vidění příslušník

národnostní skupiny, na kterou by v červnu 1945 žádný Čech nevsadil zlámanou
grešli, a vypadal proklatě spokojeně. A ta spokojenost znepokojovala.

Dochází

tu ke změně ve fyziognomickém chápání sudetského Němce a konkrétně nacisty,
už vícekrát zmiňovaný stereotyp z doby Třetí říše (štíhlá postava, krátké světlé
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vlasy a chladný pohled) ustupuje a své místo přepouští spokojenému, žoviálnímu
šovinistovi nového typu. Walter Huppert je tvář nacismu model 1960,
kdybychom chtěli parafrázovat kritiku Ivana Dvořáka.1 Dobře pěstěný vzhled
tohoto muže vypadá od základů nemravně, jako by pocházel z temného dědictví
měšťácké přizpůsobivosti, jež se neštítí za všech režimů podporovat ty, kdo jí
přinesou ekonomický profit.2 Volba herce byla v tomto ohledu klíčová a svědčí o
mimořádné intuici Otakara Vávry, že jako první českému publiku odhalil skrytě
„sudetskou“ vizáž herce Rudolfa Hrušínského – jedná se o první velkou roli
padoucha

německé národnosti s „böhmisch“ kořeny

(Nevylučujeme, že si

NOČNÍHO HOSTA

později obsazoval svůj film

v českém

filmu.3

připomenul Juraj Herz, když o pár let

SPALOVAČ MRTVOL,

kde Hrušínský svůj typ

filozofujícího měšťáka a rasového sadisty dovedl k dokonalosti.)
Postava Waltera Hupperta je vyvedena v tradicích nacismu s nátěrem
intelektuální blahosklonnosti. Od chvíle, kdy vstoupí do lokálu, nic tu nefunguje
podle jeho představ – služby, lidé, stát, mravy, ale on to všechno tak nějak
„chápe“. Opilecké blábolení o koncentračních táborech jako „sanatoriích“ pro
vyšlechtění odolných jedinců je logickým vyústěním jeho stále méně se
kontrolujícícho ega. Za jeho perfekcionismem a žoviálností hnanou na ostří nože
cítíme od počátku chladně přezíravý, výsměšný postoj nepřítele zřízení, které tu
„u nás“ panuje. Přestože ze všeho nejvíc Huppert nesnáší Židy a Poláky,
disputace

zůstává

čistě

v rovině

česko-německé.

Ostatně

pikantnost

Huppertových postojů spočívá právě v tom, že skutečně přijel do rodné země.
(„já měl fabriku v Gablonz“), byť to jeho protihráči takto nepociťují. Což ovšem
neznamená, že by dnešní úspěšný obchodník Huppert choval ke své bývalé vlasti
nějak zvlášť sentimentální city. O

nějakých plánech na návrat

nepadne

v rozhovoru ani slovo, jeho pozice české zemi by se dala charakterizovat jako
„koštérská“. To dobré poválí na jazyku, špatné okamžitě vyplivuje. Co je vlastně
na celé aféře s Walterem Huppertem nejpozoruhodnější, je hysterická reakce
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hostinského Kalouse na jeho nacistické teorie. Kalous ztratí nervy, když mu
přiopitý a ve svých řečech zábrany ztrácející Huppert hodí na pult bankovku
spropitného. Kalous se na něj náhle téměř vrhne se slovy „ty svině fašistická, ty
mně budeš dávat diškreci?!?“ Poté, co se Huppert ohradí slovy „tohle by se
v evropské zemi stát nemohlo“, na něj Kalous náhle vystřelí z pistole.
Mimochodem, nemá cenu se ptát, kde ji vzal, jen tak pod pultem. Dějem
NOČNÍHO HOSTA

se tu dopodrobna nezabývejme, důležité je vysledovat spodní

proudy Huppertova chování, které vypovídají o tom, jak měla jeho role zapadnout
do koncepce „sudetoněmecké návštěvy“ v době tzv. hospodářského zázraku. Je
pozoruhodné a zároveň logické, že se stereotypy, které dodnes o sudetských
Němcích mohou panovat u části českého obyvatelstva, uplatnily už v „dřevních“
dobách česko-německé komunikace po válce, v letech, do nichž patří i tento film.
Především, Huppert je člověk, který na nás chce vydělat a hlavně si nás koupit.
To se projevuje v jeho výletu s nezkušenou českou dívkou Janou (Jana
Hlaváčová), se kterou do hostince přijel, tajně ji poslal nahoru na pokoj - a
pouhou náhodou s ní nestrávil noc. Další stereotyp - každý „intelektuální“ nacista
musí milovat vídeňské klasiky (a ovšem bayreuthského klasika Wagnera) tentokrát to odnesla Beethovenova Appassionata, která se „jako na potvoru“ ozve
z rozhlasu po drátě, jen co ho Huppert v lokále zapne.

(Povšimněme si, že

Huppert oběma Čechům zásadně oniká: Appassionata. Slyšel někdy Beethoven?
Ví, co je to Appassionata? To je vášeň, la passion, láska - a smrt. …To není jako
ten Prodaný – nevěsta.) Stejně tak, aby byl vytvořen patřičný kontrast k jeho
nenávisti vůči „podřadným rasám“, musí Huppert sentimentálně vzpomínat na
vlastní děti a konzervovat si jejich hlasy pomocí magnetofonového pásku. Někdy
se zdá, jakoby “středostavovské ctnosti“ nacistických špiček – zvláště Hitlera
(věrnost ke psům, galantnost k dámám, láska k hudbě atd.) a Goebbelse (smysl
pro rodinný život) se v poválečných filmech staly jakýmsi určujícím znakem
všech nacistů světa, klišé, kterému se nelze vyhnout.4

Srovnání ovšem

z historického hlediska pokulhává, protože Hitlerova láska k hudbě začínala a
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končila u Wagnera či Brucknera, kupříkladu německý Žid Mendelssohn mu
zjevně neseděl, a Goebbelsova rodinná idyla skončila „solidárním“ vyvražděním
této rodiny.
Zvláštním charakterizačním rysem je ve filmu také Huppertova čeština s jasně
patrným přízvukem, v níž si samovolně a s neskrývanou ironickou spokojeností
skládá prupovídky inspirované okamžitou situací. Tak např. když v lokále na
chvíli zůstane sám, začne si číst pohozené Zemědělské noviny, kde se dočte,
„proč krávy na Kouřimsku málo dojí. Potřebují více píce. Více píce... Podobně je
to s jeho neustálými replikami na nedostatky socialistického zásobování a
neexistenci soukromého sektoru, (To je jeho? – Ne, to je komunální. - Kdyby to
bylo jeho, tak by slyšel…). V jednom okamžiku se začne náhle pohupovat
lokálem v lehkém tanečním rytmu a spokojeně mumlat komunál, komunál…
Můžeme tedy konstatovat, že v osobě tohoto nacistického „sudeťáka“ měl
vzbuzovat odpor též jeho parodický (rozuměj pohrdavý) vztah k češtině, kterou
ovšem vládne gramaticky takřka bezchybně. Inu, já mít fabriku v Gablonz.
6. 3. – Angažovanost kritika
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je filmem, který bychom v duchu dobové terminologie mohli

označit za dílo angažované, bojující, burcující apod. Ve Vávrově filmografii
uzavírá jednu řadu tohoto druhu děl počínaje
BRYCHEM

NÁSTUPEM

a pokračující

OBČANEM

(další podobnou kapitolu otevře Vávra až tzv. normalizační trilogií o

více než deset let později.) Od dalších protiválečných děl, jež v 60. letech
zaplavily nejen české biografy, se liší právě specificky zaměřeným akcentem na
sudetoněmeckou otázku.

Efekt samovolné přeměny celé jedné s nacismem

kolaborující generace Němců v demokraty spojený s prudkým vzestupem
hospodářského sebevědomí západoněmeckých občanů byl zřejmě dostatečným
důvodem, proč sáhnout po aktualizaci sudetoněmecké otázky a přivést na scénu
představitele kdysi poražené generace, která už se ale zase „rozjela po všech
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autostrádách“, jak se praví v závěru filmu. Stalo se znovu aktuálním poukázat na
problém sudetského Němce a nebezpečí jeho nepoučitelnosti. Jistě, mohlo jít i o
osobní motivace, o generační zkušenost tehdejších čtyřicátníků, padesátníků.
K válce a jejím následkům se tvůrci starší generace vraceli kvůli sobě i svým
dětem – šlo o to vyrovnat se s traumatem a zároveň přiblížit právě nastupující
„post traumatické“ generaci alespoň útržky válečné reality, a nastínit apely a
skutečnosti z ní vyplývající.5 Tento apel mohl v českém případě znít vcelku
jednoduše a univerzálně: „Nespustit Němce z očí!“ (A sudetské zvláště…)
Přátelství se socialistickou NDR těžko mohlo samo o sobě vymazat v Češích
dojem, že o mnoho větší a nesrovnatelně mocnější západní Německo už
zapomnělo na svou odpovědnost vůči nacistickým dobám a že útoky na
komunismus jsou ve skutečnosti skrytými útoky na poválečnou českou státnost,
postavenou shodou okolností bohužel také na vyhnání Němců.

Všem těmto

úvahám by nebylo možno upřít racionální jádro, pokud bychom skutečně vzali za
svou myšlenku, že typický sudetský Němec se bude chtít patnáct let po válce
vrátit do původní vlasti, usadit se tu a ovlivňovat zdejší dění.

Vzhledem

k rozložení velmocenských sil počátkem 60. let se ale opět jedná o nadsazenou
obavu. Narážíme tu na jeden z velkých paradoxů poválečných českosudetoněmeckých vztahů – po celá léta, kdy tyto vztahy byly alespoň oficiálně
na bodu mrazu, respektive téměř neexistovaly, se český národ měl podvědomě
bát, že „tamti“

znovu přijdou, aniž by si racionálně uvědomil svou situaci

v rámci sovětského impéria s tím, že je před politickou i ekonomickou mocí
„tamtěch“ spolehlivě chráněn. Věznitel se stal ochráncem.
Přesto tísnivý pocit z Adenauerova Německa ponenáhlu mizel, toto Německo
se ostatně brzy mělo stát Německem Willyho Brandta a Günthera Grasse,6
studentů ovlivněných tzv. Frankfurtskou školou a nakonec univerzitních bouří
v bájném roce 1968. Mladá západoněmecká generace se začínala hlásit o slovo a
jedním z hlavních, ne-li latentně nejdůležitějším tématem diskusí „mladých
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rozhněvaných“ se „starými provinilými“ se stala právě nacistická minulost otců (i
matek) zametená pod koberec studené války.
Mimochodem, škoda, že se na služební cesty obvykle nevozí vlastní děti. Oč
zajímavěji by vyzněla postava Waltera Hupperta, kdyby si místo vyjukaného
českého děvčete přivezl v Mercedesce párek znuděných ratolestí, kterým by
slavná minulost a velká budoucnost byla srdečně ukradená. Emocionální konflikt
by nezmizel, naopak by byl prohlouben, a černobílé spektrum by bylo rázem
zbarveno. Divák by musel projít bolestnou katarzí, jejímž smyslem by mohlo být
třeba i poznání, že sice neskončil čas světonázorové konfrontace a připomínat
zločiny je nutnost, ale že zároveň děti nelze trestat za hříchy rodičů. Ovšem co
by snad bylo možné v českém filmu 2. poloviny 60. let, bylo v roce 1961
nemyslitelné. Úloha „zlých“ Němců byla stále ještě jasně daná a těžko se mohl
kterýkoli československý filmař odhodlat přivést na scénu jakkoli diferencovanou
skupinu postav pocházejících „od Adenauerů“.
Podstatný vliv na finální vnímání filmu měla pochopitelně dobová kulturní
politika, která počínala u dramaturgických připomínek a schvalovacího procesu a
končila kritikami, akcentujícími často v první řadě nikoliv umělecké kvality
filmu, ale především jeho úlohu při prezentaci socialistické kinematografie jak
vůči domácímu, tak případnému zahraničnímu divákovi. Šlo o to zjistit, zdali a
jak film naplnil potřebnou ideologickou „skulinu na trhu“, dnešní terminologií
řečeno. Jestliže nám dnes
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připadá jako komorní post-válečné drama

s jednoznačně rozehranými party kladných a záporných hrdinů, pak pro dobovou
recepci je příznačné, že kritika naopak filmu vyčítala příliš nejednoznačných tónů
a nedotaženost v motivacích postav. V něčem byly výtky podstatné a na místě především vztahy v trojúhelníku Huppert – Kalous – Remunda nejsou zdaleka
vyvážené tak, aby mohla mezi nimi fungovat adekvátní dialogická interakce.
Huppert nemá protiváhu v oběti svého psychoteroru, hostinském Kalousovi, ale
v „kibicovi“ Remundovi, a to ještě jen do určité míry. Výsledkem je Hrušínského
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sólistický výstup, který kvalitativně ční o dvě třídy nad ostatními herci, Jiřím
Valou jako hostinským Kalousem zvláště. Navíc Kalous jako bývalý vězeň
koncentračního tábora se rozhodně vzpírá představě válkou zoceleného českého
občana, tak jak si ji asi představovali doboví ideologové a jak ji zřejmě nejsilněji
ztělesňoval mýtus Julia Fučíka.

Při troše zlomyslnosti bychom museli

konstatovat: kdyby místo Kalouse za výčepním pultem sloužil starý komunista
Hans Palme, dopadl by Huppert mnohem hůř než jen jako náhodně vyvázlá oběť
hysterického pokusu o pozdní spravedlnost. Kalous je ovšem skutečnou troskou,
především duševní, a rozvineme-li zlomyslnou úvahu ad absurdum - vzhledem
k tomu, že snad ani není členem strany, mohlo by se navíc zdát, že komunista
vždy vydrží řádově víc.7

O něco lépe dopadl Remunda, který ztělesňuje

plebejskou podobu českého předválečného komunismu, internacionalista, který
bojoval ve Španělsku. Dnes už představuje spíše typ kousavého švejkovství,
které ale tváří v tvář nacismu ztrácí na účinnosti.
Hlavní výtky k filmu pocházely z pera Jana Klimenta, známého „sekyráře“
mezi českými filmovými kritiky, který po léta na stránkách odborného i denního
tisku psal „posudky“ k politicky vypjatějším filmům a střežil jejich ideologickou
čistotu. Co přesně Klimentovi vadilo tentokrát? Zastavme se alespoň u dvou
námitek:
1) Příběh sedmnáctileté Jany, Huppertem málem svedené, považuje za příběh
natolik plytký, že ve srovnání s příběhem Němce „nesnese ani to, aby stál
bezprostředně za ním či vedle něho.“
2) Kliment píše: „Hra sama nemá ve všem ujasněná stanoviska, protože některé
její ostří jako by bylo přibroušeno trochu nacionalisticky, místo protifašisticky.“8
Zastavme se nejprve u slova nacionalismus. Kliment nepíše, které pasáže či
výrazy má na mysli, ale jedno takové místo se nabízí: poté, co málem postřelený
Huppert zmizí z hospody, Kalous s Remundou rozebírají, co se vlastně stalo: celý
dialog končí emotivním prohlášením Remundy: Ty mu tady v český hospodě
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budeš nosit Prager Schinken na pokoj s českou holkou?!

On si přijede

Mercedeskou jak pánbů. Z jinýho světa. A ty aby sis za všechno nemoh ani jednou
vystřelit? Slušnej člověk se musí umět někdy dožrat… Jinak by to pořád na světě
vyhrávali… lumpové.
Není ovšem jisté, zda měl Kliment na mysli ony tóny nevraživosti, které
zaznívají z chování Remundy a Kalouse k Huppertovi a které do jisté míry mají
v ději své opodstatnění. Spíše je pravděpodobné, že mu vadily scény, ve kterých
občas zcela nevinně zazní „odhalený nešvar“ dobového způsobu života
v Československu: tam či onde viditelný drobný šlendrián,

melouchaření,

nefunkčnost institucí a profesí, fanfarónské vlastenectví atd. Takových narážek
není ve filmu příliš. Jde např. o nevinná popíchnutí na adresu některých rysů tzv.
„české povahy“ ve vztahu k movitým cizincům. I tak to asi Kliment neviděl rád.
(Mimochodem, za aškenazyovskou „schválnůstku“ označil též scénu s replikou
více píce…)
Nyní k aspektu druhému, tedy úloha Jany ve hře. Narážíme tu na mantinely, se
kterými se postavy mladých lidí v centrálně řízené socialistické kinematografii
musely potýkat takřka neustále, totiž s „nepravdivým“ obrazem mládeže. Jistě,
býval nepravdivý, pro kritiku a nezřídka i pro diváky. Po cimrmanovsku řečeno:
bývaly to pohádky, které vzbuzovaly odpor, zejména u dětí. Tedy: píše se rok
1961, spousta mladých lidí v Československu objevila Rádio Luxemburg a žije
z jeho poslechu, Reduta i jiné kluby v zemi rychle šíří nákazu jazzu, rock’n’rollu
a big beatu, už před několika lety vypukl skandál se Škvoreckého Zbabělci,
Divadlo Semafor je pojmem – a tak dále. A v téže době Jan Kliment soptí: „Tohle
(tedy Jana) má být obraz mládeže? Kdo si to dovoluje tvrdit? Film sám jako by
to cítil, přivádí na scénu najednou brigádu mladých, kteří jaksi mají kontrastovat.
Oni také skutečně kontrastují. Jenomže tím hůř dopadá Jana.“ Zjevně nejvíc
Klimenta popudil fakt, že jako „štětka“ toužící přivonět k západnímu luxusu se tu
projevuje údajná dcera ředitele školy a že se tu Jana projevuje jako „…
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představitelka oné dnešní nevycválané mladé generace, která se ´nudí´, když je
řeč o marxismu, které učarovaly amerikánské způsoby, žvýkání gumy a
nablýskané mercedesky.“ 9
Janina postava, byť jakkoli problematická, je paradoxně jedinou, která ve filmu
vystřízliví ze svých představ a iluzí, byť šlo o prozření adolescentního děvčete,
jakési jeho rozloučení se světem lákadel a luxusu, který toužila alespoň nakrátko
poznat právě prostřednictvím zazobaného Hupperta. Přes to, že Huppert nakonec
z místa odjíždí s hanbou, kontrast dvou světů, co do bohatství, suverenity a
arogance zcela nesouměřitelných, působí svým způsobem brutálně, a je otázkou,
zda to tak autoři zamýšleli.
6. 4. Estetika úzkosti
„Kalousi, tak mně vlastně řekni, za co jsme se prali…Před válkou jsme neměli,
teď nemáme. Já lámal šutry, teď je lámu zas. Tys byl pingl, a jsi pingl furt.
Pardon, pane vedoucí…“ – říká na začátku filmu Remunda Kalousovi. Mohli
bychom to považovat za otevřeně transparentní prohlášení příslušníků „ztracené
generace“. Válka skončila, ale její následky jako by trvaly. Vědomí rezignace je
obsaženo už v samotné životní situaci hostinského Kalouse, který po válce chtěl
spravovat lidem vytlučené zuby, ale na zubařinu ho nepřijali, protože se mu třásly
ruce (hned dvojitá reminiscence na koncentrační tábor). Kalous působí ne jako
hrdina, který přežil, ale spíš jako „oběť dějin“. Naopak Walter Huppert je na
první pohled člověk, na němž se válka nijak zvlášt nepodepsala. A přitom je
docela možné, že se tzv. připletl na druhou stranu. Od samého začátku je tím
nejzáhadnějším charakterizačním rysem Huppertovy postavy
hostinskému

Kalousovi

připomíná

esesáka,

který

ho

za

fakt, že
války

týral

v koncentračním táboře. Film naštěstí – a v tom je vlastně jeho největší tajemství,
neříká, zdali Huppert je tím pravým či není. Pouze se dozvíme, že za války byl
„chvíli tam, chvíli jinde. Není to už trochu dávno, Remunda?“
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Je důležité, že Aškenazy odolal pokušení zaranžovat senzační setkání mezi
obětí a mučitelem po letech, z filmu skutečně není jasné, jestli se ti dva skutečně
za války potkali nebo jde jen o Kalousovu neodbytnou myšlenku. Hlavním
poselstvím lidské existence tu totiž nemá být slast odplaty, ba ani spravedlnosti.
Huppertovi se nic nestane, není ani postřelen, pouze si odváží nepříjemný pocit
z návštěvy země, kde ho zdá se nemají moc rádi.
Čímž se dostáváme k podstatě filozofického zakotvení filmu

NOČNÍ HOST.

Ústřední myšlenkou předkládaného morálního konfliktu, tedy otázky, jak vyjít
s ideovým nepřítelem v době míru, nakonec zůstává pouze ten druh české
skromnosti (či snad malodušnosti?), která ve své neokázalé důstojnosti odolává
všem svodům a lákadlům západního světa, protože podvědomě ví, že korumpují
duši. Je tu však jedna důležitá okolnost, která vypovídá o době vzniku filmu: o
atmosféře této skromnosti a jisté loajality ke své vlasti, která ač chudá, vede si
tak, jak je v dané situaci nutno, je možné autenticky mluvit pouze v 60. letech,
v období počínajícím velmi pomalou liberalizací Novotného éry (snad bychom za
její počátek mohli označit amnestii z roku 1961, kdy se dostalo z vězení mnoho
politických vězňů 50. let) a ohraničeném jasnou dělící čarou okupace z 21. srpna
1968. Jedině tedy v 60. letech, „za Tondy Novotného, který byl sice vůl, ale tanky
za něj v Praze nebyly“,10 v této podivné symbióze loajality k režimu, zároveň
rostoucího odporu k němu a falešných nadějí na jeho reformu mohla stále ještě
podstatná část československých občanů věřit (a v tuto chvíli je jedno, zda se tato
víra přenášela z reálného života na filmové plátno či naopak), že se jednou budou
mít zaslouženě lépe hmotně i duchovně, a že v atmosféře dusné studené války a
vydatně živeného strachu před západním konzumem a „militarismem“ mohou
obstát, když se semknou a budou si navzájem pomáhat. Jedině v 60. letech ještě
masově rezonovalo v Češích ono „right or wrong, my country“. Z tohoto hlediska
je
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filmem existenciální úzkosti po selhání jedné iluze. „Pánové,

buďme reálpolitičtí. Kdo se má dnes v Evropě líp než my?“, kasá se Walter
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Huppert, a divák cítí, že na tom je něco pravdy. A stejně tak tuší, že moc
ekonomická jde vždy ruku v ruce s mocí politickou. Je otázka, zda satisfakce
z toho, že Huppert nakonec odjíždí všemi nenáviděný a v atmosféře pohrdání, je
dostačující. Samozřejmě mějme na paměti, že hovoříme o průměrném, nikoli
intelektuálně vypjatém divákovi, který snad i tehdy mohl tušit, že Konrád
Adenauer a jeho demokratické Německo asi nebudou tím nejvhodnějším terčem
nenávisti československého komunistického režimu, který z nedostatku lepších
výrazů sám sebe začal označovat za socialistický.
Za nánosem politického dramatu by neměl zůstat skryt estetický klíč
k zobrazení oné existenciální úzkosti. Především herci: dá říci, že film stojí a
padá s Rudolfem Hrušínským. Jeho výkon v roli Hupperta je dodnes působivý.
Herec vládl jako málokdo uměním gestikulace (způsob, jakým si Huppert
spokojeně mne ruce), schopností přesně vystihnout pauzu v řeči, která je nutná
pro dořečení naznačeného, neuvěřitelně pestrou škálou způsobů intonace.
Hrušínský byl konfrontován i s nutností vypořádat se „sudetoněmeckým“
přízvukem v češtině. Pohybuje se přesně na hranici mezi parodií a znepokojivou
groteskní hrou, což přesně naplnilo psychologický účin jeho postavy. Důkazem
dokonalého ztvárnění postavy je fakt, že Hrušínský takřka nikdy nevypadne
z role individua, jež je odpudivé, ale nespoutané. Postavy Čechů působí jinak –
v každé situaci disciplinovaně, kontrolují se, pohybují se ve svých předepsaných
mantinelech, i jejich gesta či humor jsou kontrolované. Není náhodou, že právě
Hrušínský říká v samém konci filmu, kdy vlastně morálně poražen odjíždí, jednu
zásadní větu: Já rozumím. Já můžu, Remunda, vy nemůžete. Já můžu říkat, co si
myslím, vy ne. Svým způsobem strašlivý paradox – tato temná postava dala
Hrušínskému možnost zahrát si v NOČNÍM

HOSTU

sice mizeru, ale mizeru

svobodného.11 Co do vizuální stránky jde o Vávrův nejpůsobivější film z přelomu
50. a 60. let. Omezující byla do jisté míry existence výchozí divadelní hry
s jednotou místa a času a s minimem postav, hry postavené na dialogu a jeho
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invenčním hereckém podání. Přesnou charakterizaci vyžadovalo prostředí: uvnitř
je teplo, venku tma a zima, takto zjednodušeně a zároveň s jistou metaforičností
bychom mohli popsat hostinec i jeho okolní svět. Po valnou část filmu venku prší,
čehož kamera působivě, byť v té době už poněkud zastaralou symbolikou kapek
na skle využila pro ilustraci osamění bloudících bytostí (Kalous, Remunda, Jana,
Kalousova matka) skrytých v uzavřeném „skleníku“ hospody, v jistém bezčasí
své existence. NOČNÍHO HOSTA natáčel Otakar Vávra s kameramanem Jaroslavem
Tuzarem, který snímal už předešlý Vávrův film, barvami jihočeského rybníka
hýřící

SRPNOVOU NEDĚLI

vkládané do

podle stejnojemné hry Františka Hrubína. Naděje

SRPNOVÉ NEDĚLE

se nenaplnily - lampiónová pestrost výpravy

poněkud zakryla podstatu traumat hrdinů. Ale zkušenosti s širokým plátnem
zúročil Vávra právě v NOČNÍM

HOSTU,

kde se s Jaroslavem Tuzarem vrátil

k černobílému materiálu a pokusil se jako jeden z mála režisérů v české
kinematografii využít širokoúhlého formátu k experimentu. Tvůrci v několika
scénách „rozřízli“ široké plátno na dva až tři paralelní děje, tak aby mohli
aktuální děj komentovat retrospektivními scénami, vlastně vzpomínkami
hostinského Kalouse. Takto jsou dotvořeny dialogické scény v klíčových
okamžicích, kdy Huppertovy rasistické teorie neodbytně připomínají Kalousovi
hrůzné zážitky z koncentračního tábora, kdy ho např. esesák stojící na břehu
rybníka nutil držet v zubech kachnu a plavat ke břehu. Kdyby ji pustil, déšť
kulek se mu zaryje do hlavy. Tyto „dokumentární“ záběry ovšem pozvolna
přecházejí do ilustrace volnější, asociační, tak např. při dialogu Jany a Remundy,
kdy ona mu vypráví o osudném setkání s Huppertem v hotelu Jalta, se v parlalelní
montáži objeví scény z vojenských přehlídek vedle záběrů z židovského ghetta.
Důvod tohoto estetického oživení byl nasnadě – rozbít poněkud rozvláčnou
Aškenazyho hru, jejíž napětí bylo značně kolísavé, vnést do jejích dialogů
aktualizaci spočívající ve vizuálním spojení zlověstné minulosti se stejně
zlověstnou přítomností a snad i budoucností – od běsnění válečného k omezenosti
západního konzumerismu měla vést jasná asociační nit. Jde tedy o poněkud
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povrchní srovnávání mikrosvěta hostince (bezpečí)

s okolním makrosvětem

studené války (hrozba), jež hrozí přejít ve válku horkou. Lze namítnout, že
spojovat dohromady lyrické dívčí vzpomínání na dětství s odpalováním
balistických raket je poněkud za vlasy přitažené, ale zdá se, že na dobové
publikum tyto obrazy mohly zapůsobit dostatečně apelativně. I dnes nelze tomuto
u nás ojedinělému typu montáže v některých scénách upřít jistou svíravou
působivost. Nečekaný problém ovšem přiznal sám Vávra ve svých pamětech: bylli obraz příliš působivý (čti „doslovný“), divák přestával vnímat dialog a začaly
mu unikat souvislosti. Tuto zkušenost z kina mohu potvrdit (k tomu Jan Kliment:
„záměr zcela nepochopitelný“)

NOČNÍ HOST

se za celou dobu éry reálného socialismu nedostal na televizní

obrazovku. Až na podzim 2005 tento dávno zapomenutý film uvedla Česká
televize při příležitosti nedožitých pětaosmdesátin Rudolfa Hrušínského. Těžko
říci, co ji k tomu vedlo. Konstatujme, že film je dalším z děl dotýkajících se
česko-německého tématu, kterému se nepodařilo přežít bez úhony do dnešních
dnů, a asi takovou ambici ani neměl. Hledání adekvátní formy k dobově pojatému
národnostně – ideologickému problému se zdařilo jen částečně, jako dokument
doby film ale tvoří nezanedbatelnou položku k česko-německým vztahům
počátku 60. let. Profesionální kritik-propagandista Jan Kliment viděl v roce 1961
v NOČNÍM

HOSTU

správně nasměrovanou „propagandistickou nálož“, ovšem dle

jeho názoru málo plněnou. Vzácná upřímnost. S odstupem pětačtyřiceti let dejme
ještě jednou slovo kritiku Janu Jarošovi: „NOČNÍ HOST patří mezi ukázková díla
politické propagandy, jistě kultivovanější nežli v předešlém desetiletí, avšak
stejně nenávistné.“12 Nelze než souhlasit.
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Poznámky k 6. kapitole
1) Ivan DVOŘÁK: Noční host, Kino 16, 1961, č. 18, str. 285. Můžeme zde samozřejmě hovořit
o post-nacismu, bylo by to přesnější, ale zůstaňme u termínu, který je dobově pochopitelnější.
I tak nebudeme přesní, neboť zažitou tradicí nejen v českých zemích je – zřejmě i pod vlivem
sovětské terminologie - zaměňovat německý nacionální socialismus za fašismus.
2) Za zásadní příspěvek samotné německé kinematografie k vykreslení přizpůsobivého
měšťáka coby ideálního pilíře totalitního režimu považuji film Wolfganga Staudteho
PODDANÝ (Der Untertan, 1950, produkce DEFY) natočený podle satirického románu Heinricha
Manna.
3) Jak ovšem případně upozornil kritik Jan Jaroš: „ Po dlouhou dobu – zvláště v 50. letech – se
údělem Rudolfa Hrušínského staly záporné figurky. Jsou to naducaní, vnějškově uhlazení, ale
přitom zhýralí padouši všeho druhu: purkmistrův syn v JANU HUSOVI, Vocílka ze
STRAKONICKÉHO DUDÁKA, opilecký primitiv ze ŠKOLY OTCŮ, kolaborant z VYŠŠÍHO
PRINCIPU.“
Srov. Jan JAROŠ: Výjimečný herec a politická propaganda, Týdeník rozhlas 3. 10. 2005, str.
21. Zřejmě podobně modelovanou postavu jako Huppert hrál Hrušínský o půl roku později ve
filmu Jaroslava Balíka REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE, kde hrál komisaře Böhma.
4) Velmi účinně ovšem s těmito rodinnými aspekty zachází Jiří Krejčík ve filmu VYŠŠÍ PRINCIP,
připomeňme scénu, kdy profesor jde prosit za život svých žáků, dostává se do soukromého
sídla šéfa gestapa, a stále mu není schopen říci, proč vlastně přišel, protože okolo stolu neustále
krouží děti dotyčného vládce nad životem a smrtí studentů. Napětí je tím vygradováno až na
mez únosnosti.
5) Některými motivy připomíná NOČNÍ HOST filmové torzo polského režiséra Andreje Munka
PASAŽÉRKA, kde je naznačeno setkání po letech mezi bývalou vězenkyní koncentračního tábora
a její bývalou trýznitelkou.
6) V době posledních korektur této práce způsobil Günther Grass poprask v médiích svým
přiznáním, že za 2. světové války sloužil jako dobrovolník ve zbraních SS. Což lze považovat
rovněž za eden ze symbolických paradoxů poválečných německých dějin.
7) Důraz na stranické uvědomění jako klíčový faktor přežití v koncentračním táboře je jednou
z podstatných myšlenek např. ve filmu Vojtěcha Jasného PŘEŽIL JSEM SVOU SMRT z téhož roku
1961.
8) Jan KLIMENT: Noční host, Film a doba 7, 1961, č. 11, str. 780-783
9) Tamtéž.
10) Nedoložený a možná lidovou tvořivostí vymyšlený, leč velmi výstižný citát Antonína
Novotného ml. o éře jeho otce.
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11) Poznámka pro sběratele kuriozit a symbolických detailů: policistu, který na konci odvádí
Kalouse pryč, hraje Vladimír Brabec, tuto jeho roli lze považovat za jakousi studii k „majoru
Zemanovi“. Už v tomto filmu Brabec má svůj styl v podstatě dotvořený: stejně chápavým a
zároveň nesmlouvavým způsobem bude komunikovat s obviněnými a vyšetřovanými major Jan
Zeman.
12) Jan JAROŠ: Výjimečný herec a politická propaganda, Týdeník rozhlas 3. 10. 2005, str. 21
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7. Intermezzo - Démanty noci

Ve chvíli, kdy jsme dědy přivezli, si spoluautor naší vize kameraman Jaroslav
Kučera myslel, že přihlíží zjevení…tehdy ke mně přišel a pravil: pane režisére,
tohle panoptikum paní Krumbachové filmovat nebudu. Jarda byl sice výtvarník,
blázen a vizionář, ale i na něj to bylo moc.
(Jan Němec v rozhovoru s Jiřím Cieslarem o filmu DÉMANTY NOCI, podzim 1999)
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Roku 1964 zvítězil na festivalu celovečerních debutů v německém
Mannheimu film Jana Němce

DÉMANTY NOCI

natočený podle povídky Arnošta

Lustiga Tma nemá stín. Byl to jeden z prvních úspěchů tzv. nové vlny, jeden
z prvních znaků toho, že se mladí čeští filmaři odpoutali definitivně od ideové a
především formální sešněrovanosti, jež český film ovládala ještě několik let po
neblahé „trestné“ konferenci v Banské Bystrici v roce 1959, jež zastavila první
vlnu skutečného společenského a politického kriticismu v českém filmu a na
několik let umrtvila ambice točit o jevech, které pálily celou společnost. Generace
Kršky, Kadára a Klose, Jasného, Helgeho, která byla po Banské Bystrici
ohrožena syndromem „chodícího

mindráku“ (termín Ladislava Helgeho)1

nechtěně do určité míry přepustila své místo mladým absolventům FAMU,
kterých se včerejší boje o právo říkat filmem alespoň náznaky pravdy už týkaly
jen zprostředkovaně. O pravdě nemuseli sami sebe přesvědčovat, viděli ji okolo
sebe a stejně tak věděli, že o ní mohou točit jen oklikou, metaforicky,
podobenstvím, a že tak chtějí činit nejen z politických důvodů, ale že tak mohou
odkrývat skutečnost v její mnohovrstevnatosti.2 A hlavně – specielně v případě
Němce a Chytilové - chtěli dělat tzv. čistý film, už nechtěli zobrazovat filmem
„příběhy ze života“, chtěli filmem vidět a utvářet novou realitu,, novou kvalitu
výpovědi, jež nejde převést do jiného média, tedy pravý opak stavu, kdy film
často fungoval jako literatura přepsaná do pohyblivých obrazů.
Jan Němec, jeden z nejoriginálnějších tvůrců českého filmu, se inspiroval
Lustigovým dílem opakovaně.3 Sám ovšem necítil nějak zvláštní respekt
k válečným příběhům,4 zvláště ne v té podobě, jakou dostávaly ve filmech
českých režisérských matadorů, z jejichž tvorby jen ta nejhodnotnější díla se
dokázala částečně vymanit z pout schematičnosti, ale „i tady obava z politického
uklouznutí vedla k určité stereotypnosti v rozvržení světel a stínů.“5 Lustigova
povídka byla inspirována skutečným příběhem tří židovských chlapců, kterým se
na jaře 1945 podařilo uprchnout z transportu

a dostat se až do Prahy, kde

zakrátko jeden z nichž zemřel. Tento „kvazihistorický“ příběh, velice osobní
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nepřenosnou zkušenost utrpení a umírání dvou zběhů se pokusil zpřítomnit.
DÉMANTY NOCI

jsou vizí, jež se pohybuje mezi realitou prostředí (útěk, les),

představami (halucinace či vzpomínky) a tělesnou realitou (pohyby těla, smích,
výjimečně řeč, pohybová nemohoucnost, fyzická bolest, horečnaté hašení žízně
z potoka atd.) Jsou ryze kinematografickým záznamem, jak o něm píše Jiří
Cieslar: „Zdá se, že Jan Němec měl u nás v polovině šedesátých let docela
výlučnou, velmi jasnou představu ‚ryzího filmu‛, který se chce paprskem
dotknout běžně a jinde ‚nevyjádřitelného‛: V DÉMANTECH NOCI se snaží obrazy a
hlavně jejich zadýchaným, těkavým, nutkavým rytmem vytušit, jak v člověku, a
zvláště v tom pronásledovaném, fyzicky ‚běží‛ a zároveň vespod ‚bliká‛ vnitřní
proud života, takřka či naprosto bez asistence rozumu a vůle“.6 Němec sám
popsal svůj přístup k Démantům noci jako „pokus o jistou anatomii lidského
nitra“.7
DÉMANTY NOCI

jsou film mimořádně mlčenlivý, mluví tu samy za sebe dech a

sípání, zvuky lesa, vzdálené zvony, houkání lokomotivy, to všechno nahrazuje
svým způsobem hudbu, má charakter zvukové kompozice. Slovy ovšem režisér
oprávněně šetří: prvních dvacet či pětadvacet minut filmu, tedy první fáze útěku,
probíhá prakticky bez řeči - v situaci útěku jako by každé slovo navíc působilo
profánně.8 Tedy - češtiny takřka nebylo třeba. O to paradoxněji ve filmu
zafungovala němčina – a co je nejpřekvapivější - sudetští Němci. V žádném
z filmů se sudetoněmeckou tematikou, o kterých byla řeč v této práci, zatím
nezazněla autentická německá řeč. Zde zazněla ve zcela nečekaných
souvislostech.
Děj

DÉMANTŮ NOCI

je snad dostatečně známý, a proto jen telegraficky: oba

uprchlíci z transportu smrti poté, co se proderou lesem, natrefí na venkovskou
ženu, Němku, která nese svému muži chleba na pole (což může, ale nemusí být
znak toho, že se útěk odehrál kdesi v pohraničí). Jeden z chlapců („Druhý“) pak
sebere odvahu a zcela vysílen překročí práh stavení, ve kterém Němka se svým
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mužem bydlí. Po chvíli strachu a za naprostého ticha žena „Druhému“ ukrojí pár
kousků chleba a nechá ho jít. On ji nezabije (jak opakované představy naznačují)
a nevíme taktéž bezpečně, jestli ona oba uprchlíky poté udala.
Věnujme se ale nejprve třetí části filmu: v ní jsou oba zcela vysílení
„trestanci“ nanovo štváni lesem, tentokrát sborem lovců, který myslím ve světové
kinematografii nemá obdoby: jejich pronásledovateli se stává doslova „tlupa“ asi
dvanácti nemohoucích, ale puškami ozbrojených myslivců - starců. Stojí za to
ocitovat původ těchto scén v úplnosti, tak jak dotyčné okolnosti prozradil Jan
Němec Jiřímu Cieslarovi v roce 1999 - o jejich natočení v této podobě

se

zasloužila především Němcova múza a pozdější žena Ester Krumbachová:
„Esteřin pravý vklad do filmu – to je však scéna lovu, kdy se neznámí dědci
pustí do honby za kluky, o kterých nic nevědí. Jednou jsem při obhlídkách objevil
u Nového Boru, kde se celý film natáčel, starobinec s Němci, které v roce čtyřicet
pět zapomněli odsunout. Snad dvacet pět zestárlých mužů – sudeťáků, odložili je
tam na umření. Jen jejich holohlavého velitele jsme našli jinde - v kavárně
v Novém Boru, byl to Jugoslávec. Ostatní uhnívali málem jak zapomenutá zvěř
v tom ztraceném domě. Sloužili kdysi ve Volkssturmu. Teď neměli ani vindru.
Byli vděční, že je někdo ještě vytáhnul na světlo. Dva na place málem umřeli,
opili se. A jeden, ten s holí, skutečně týden po natáčení zemřel. No, nebylo to tak
úplně humánní. A tady měla Ester geniální nápad, že také oni (jako oba
pronásledovaní vězňové, pozn. JS) nebudou mít žádné uniformy: ať jsou
oblečení tak, jako když jdou do kostela, ať si vezmou to nejlepší, co mají. Strávila
mezi nimi dva dny, vyhrabala tam ve skříních a zpod postelí kde co, to byl její
styl. Vytahala to, o čem si dědové mysleli, že už nikdy neobléknou. Do kostela
rozhodně nechodili.“ 9
Tento sbor pak sehrál scénu pronásledování. Ženou oba chlapce před sebou po
stráni, v pravidelných intervalech křičí Nieder! Nieder! , Bleib stehen, halt! , a
střílí po nich z pušek. Jsou to už jen odlesky mužů, umolousané bytosti, v každé
jiné situaci politováníhodné či snad směšné, zde pouze groteskně hrůzné.
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Vzbuzují soucit – místy připomínají sami uprchlíky, jeden podává ruku druhému,
když šplhají přes pařezy, stírají si pot z čela. Ke smrti mají ještě blíž než oba
chlapci, senilita ční z každého jejich pohybu a z nezřetelných, zašumlovaných
slov, výkřiků a útržků vět. Při tom všem ale stále znovu a znovu s neuvěřitelně
agilní energií starci nabíjejí své myslivecké flinty a s takřka matematickou
pravidelností střílí po uprchlících. Falešně přitom polo-intonují přerušované
úryvky a motivy z německých písniček, a občas přátelsky prohodí mezi sebou
slovo. (Ist er getroffen?) Divák neznalý na dobré úrovni němčiny jim takřka
neporozumí. A to vše bez titulků.
Tím, že Němec nechal oba uprchlíky štvát lesem pak hlídat ve „vybydleném“
sále kdysi honosné hospody právě těmito lidmi, má svůj význam. Jakoby se tím
delirium útěku definitivně zhmotnilo do absurdní nad-reality nebo mimo-reality.
Němec popisuje svůj film jako cestu od života k umírání,

těžko najít lepší

metaforu než scénu v hospodě. Oba chlapci sedí schoulení u zdi (později stojí
hlavou k ní), zatímco v sále se rozbíhá groteskní stařecké bakchanále: „myslivci“
bezzubými dásněmi žvýkají maso, hlasitě při tom mlaskají, popíjejí pivo. Jeden
z nich se dává do zpěvu, spustí harmonika, on začne tancovat, strhává i ostatní,
slyšíme něco mezi zpěvem a jódlováním,

starci začínají tančit sami i ve

dvojicích.
Dodnes není v odborné literatuře popsán mechanismus, jakým štáb
komunikoval s tímto málo uvěřitelným komparsem, kterému ale připadla klíčová
úloha ve filmu. 10 Zůstává tajemstvím tohoto filmu, nakolik se ti bývalí „chlapíci“
z Volkssturmu, ostatně ještě pamětníci první světové války, vžili do své role. Jak
režisér tyto lidi přinutil hrát právě to a právě tak, jak hráli? Či nehráli? Věděli, o
čem film je? Jak chápali jeho obsah?
Zcela jiný typ jsou oba manželé, se kterými se uprchlíci setkají ve scéně
s chlebem, hráli je opět sudetští Němci a neherci: August Bischof a jeho žena
Ilse. Muž na poli, ale především žena na statku jsou typově poměrně odlišní lidé:
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zvláště žena svou fyziognomií naplňuje představu nepřístupné Němky v jakési
tiché důstojnosti (černé vlasy stažené dozadu, uzavřená tvář bez emocionálních
reakcí, mlčenlivost). Je relativně mladší než její muž a svou chůzí, sošnou a
přitom štíhlou postavu, tajemnou až chmurnou přitažlivostí jako by evokovala
božské zjevení, nedostupnost symbolizovanou reálně i tím, že právě u ní se
nachází zdroj záchrany – potrava, chleba.11 Několikrát opakovaná scéna vize,
v níž selku

„Druhý“ udeří a ona se skácí na podlahu s rozpuštěnými vlasy,

z nichž jeden připomíná vytékající krev,

pochopitelně v sobě evokuje i jisté

krvavé erotično matky země či „bohyně země“, zde jakoby oloupené kvůli
obživě. 12 Ono setkání se podobá komunikaci Kristy a německého vojáka ve filmu
KOČÁR DO VÍDNĚ

– mimochodem i Krista, stejně jako selka v DÉMANTECH NOCI,

nosí na hlavě černý šátek, což se nedá vysvětlit pouze a jedině tím, že jí zabili
muže. I ona dává vojákovi nejprve najíst, byť s úmyslem, že ho později zabije.13
Zde je znatelný podíl Ester Krumbachové: selčin kostým hraje ústřední úlohu při
tápání, zdali oba chlapce udala či nikoliv. Celá v černém, stojí u okna po odchodu
„Druhého“ ze statku a zavazuje si uzel na černém šátku – snad s odhodlaným,
snad s osudovým pohledem – nevíme. Můžeme jen přemýšlet, co udělá, zdali
chlapce udá či nikoliv, a není to nakonec podstatné, neboť božský princip v její
postavě nedovoluje divákovi kauzálně přemítat o tom, co by bylo, kdyby.
Narušme teď jistotu, s níž Jan Němec hovoří o svém sudetoněmeckém
komparsu. Polovina jmen starých mužů je čistě česká nebo možná počeštěná,
bezpečně německých jmen lze napočítat jen asi pět…Ovšem čeština za celou
dobu jejich jednání nezazní. Samozřejmě, nemá cenu se zabývat národností oněch
herců jednoho okamžiku, ostatně šumlované němčině v jejich projevu je rozumět
stejně málo jako češtině ve snových vizích Prahy. Což nás přesto nezbavuje
povinnosti uvažovat o tom, jaký obraz a zdali vůbec nějaký tento film sugeruje
divákovi

na

adresu

němectví

v místě,

kde

dochází

ke

střetu

mezi

pronásledovatelem a obětí. Nejspíš nikdo ze soudobých diváků do hloubky
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neinterpretoval význam národnosti starců – bezmocných a přitom neodbytných
pronásledovatelů. Co snad může zarážet, je při jejich tristním stavu jejich
organizovanost. Postupují v rojnici, systematicky a důsledně. Jejich střely zní
v pravidelném rytmu. Jako na povel se

seskupí okolo obou koncentráčníků

ležících na silnici poté, co se jim nepodařilo naskočit na korbu nákladního vozu.
Všichni starci s puškami, tady už spíš připomínajícími hole, neboť je podivně
unaveným způsobem kloní k zemi, míří na vězně a nechají svého velitele, aby
mluvil. Je to jistě unikátní vzorek, snad možno říci typizující,

neboť nikdo ze

starců se chováním od druhých neliší. Naopak atypicky vypadají oba vězňové,
zvláště „První“, vlastně dost nesympatická postava, (Němec: Láďa Jánský
vypadal spíš nacisticky než židovsky…“ )který se celou dobu tak trochu tváří,
jako by prvnímu prokazoval milost, když s ním utíká. A co vlastně má
signalizovat ruka „Prvního“ na rameni „Druhého“, jež ho odvádí od smějících se
starců, kteří oba uprchlíky nezastřelili (či zastřelili?)
Je zřejmé, že tak jak se vzpírá jednoznačným interpretacím celý film
DÉMANTY NOCI

a zvláště jeho závěr, tak se jim vzpírá i obraz sudetského Němce

v tomto filmu, přestože se jedná na první pohled jakoby o blasfémii
sudetoněmecké branné moci či konkrétně Volkssturmu. A přestože prokazatelně
někteří ze starců byli jeho účastníky - nelze říci členy, protože dobrovolně se
člověk k těmto jednotkám dostat nemusel - nic to vlast nedokazuje.14 Nelze z toho
vyvodit žádný závěr. Byli tito herci v jistém smyslu „obětí“ filmařů? O čem hráli,
„vytažení na světlo“? Neposilovali nakonec mýtus sudetského Němce jako civila
s puškou, který se přidá ke zlu s bezelstnou spokojeností člověka, který se nestará
o nespravedlnosti světa, jsa šovinismem zmanipulovaným „balíkem z venkova“,
shodou okolností z venkova, ve kterém vždy vedle sebe žily národnost česká,
německá a židovská?
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Nevíme, na tyto otázky nelze jednoznačně odpovědět. Víme jen, že tak jako
film působil nadčasově, tak i takovéto zobrazení němectví nepůsobí jako reálný
obraz současnosti ani minulosti.15 Právě proto, že podobné lidi jako tento sbor
lovců nikdo nikdy předtím v českém filmu nespatřil, nemohli zřejmě ovlivnit
postoj a názor českého diváka na sudetské Němce, maximálně – při
prvoplánovém čtení filmu, mohli potvrdit německou mentalitu jako mentalitu ve
své uniformitě stupidní agresivity.
Ostatně, jak to řekl Jan Němec, když hovořil o svahu posetém kameny, po
němž se dvě oběti násilí belhají: „Sráz neměl nic společného se Sudety, což
přispělo k pocitu, že nejde tolik o útěk z koncentráku jako o cestu od života ke
smrti.“
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Poznámky k 7. kapitole
1) Termín „chodící mindrák“ pochází z rozhovoru A. J. Liehma s Ladislavem Helgem pro Film
a dobu 1968. Přetištěno in: A. J. LIEHM, Ostře sledované filmy, str. 166-178
2) „..jednou z příčin překvapující svěžesti, s níž do filmu, zatíženého takovýmito komplexy,
vtrhla Nová vlna, byl fakt, že její příslušníci pocitem metafyzické viny netrpěli. Pro ně už nebyl
socialismus něčím novým, těžce vybojovaným. (…) a neviděli tedy důvod, proč by svinstvu
měli říkat nedostatek, gaunerovi netypická výjimka a neschopnosti potíže růstu…“
Josef ŠKVORECKÝ: Všichni ti bystří mladí muži a ženy, Praha 1991, str. 77
3) Předtím natočil v jistém slova smyslu „studii“ či prolog k DÉMANTŮM NOCI – desetiminutový
absolventský film SOUSTO. Málo známý je snímek pro armádní film, natočený s kameramanem
Jaromírem Šofrem: PAMĚŤ NAŠEHO DNE konfrontovala místa bojů z druhé světové války
s jejich podobu v 60. letech. Viz O Démantech noci s Janem Němcem, (Martin Brož), Film a
doba 1964, str. 365-366. Přetištěno v antologii Film a doba 1962-1970, str. 44-47 (ed.
Stanislav Ulver, 1996)
4) Na adresu Lustiga Němec poznamenává: „Psal o válce zcela jinak, než jak jste o ní mohli
číst třeba u Drdy (…) Že píše židovské příběhy, jsem vůbec nevnímal, pro mě to prostě byla
silná dramata, konečně dostupná i v české literatuře(…) A když pochopil, že jsem víc
fascinován Faulknerem než jím, uvědomil si, že nebudu dělat žádné židovské příběhy, že tam
nebudou žádné jarmulky, žádné pejzy, žádní páni Khonové a dal mi zcela volnost.“
Viz Jiří CIESLAR: Když si film o něco začne říkat (rozhovor s Janem Němcem, Film a doba
2000, č. 2, str. 79-80.
5) Jan Žalman uvádí do roku 1961 kolem třiceti českých filmů, jež se vracejí k událostem války
a okupace. Viz Umlčený film, str.173
6) Jiří CIESLAR: Snové tělo démantů noci. Film a doba 2/2000, str. 77
7) Antologie Film a doba 1962- 1970, str. 44: „Snažil jsem se vytvořit několikarozměrnou
filmovou studii osamocení, strachu, fyzického útlaku, touhy po domově, zápasu o zachování
lidské existence, projevů krutosti k člověku.“
8) Jako jedna z mála vad na kráse tohoto filmu se mi jeví nadabovaný projev „Druhého“
Vladimírem Pucholtem, intonací, hlasitostí i výrazem působí do jisté míry rušivě.
9) Jiří CIESLAR: Když si film začne o něco říkat…, str.84
10) Tamtéž, str. 85. Komunikace probíhala zřejmě na poměrně spontánní úrovni a leccos se
natočilo improvizačně, jak popisuje Němec natáčení scény v hostinci: „To už tahal za provaz
Ondříček se zvukovou kamerou, tak trochu to byl už Formanův Konkurs, i s hudbou
z gramofonu, když se dědové rozšoupnou. Vypili pár piv, pustili se do zpěvu a Mirek na to:
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honem, honem, to tam musíme mít.“ Hlavní kameraman Jaroslav Kučera odcestoval během
natáčení DÉMANTŮ do mexického Acapulca převzít cenu za kameru filmu AŽ PŘIJDE KOCOUR, a
tak film dotočil Miroslav Ondříček jako druhý kameraman a původně švenkr. Přitom není bez
zajímavosti porovnat Němcovo vyjádření a Kučerovy velké výhrady k takovému způsobu
filmování – viz motto této kapitoly.
11) Němcova vzpomínka tamtéž: „Ilse Bischofová, také od Nového Boru, po válce ji
neodsunuli, protože měla českého manžela. Uzavřená, nesnášela Čechy. V přitažlivé, podivné
tváři byl její osud…“
12) Rozbor této scény viz též Zdena ŠKAPOVÁ: Cesty k moderní filmové poetice. In: Démanty
všednosti, Český a slovenský film 60. let, str. 87-90
13) Jan Bernard dále vykládá postavu Kristy tak, že hraje současně roli ježibaby i Mařenky:
„jako transformovaná bohyně země (princip ženskosti) se dobře orientuje v lese (jako
Mařenka) a zároveň usiluje o život…“ Viz Jan BERNARD: Obraz lesa v českém filmu 60. let.
In: Filmový sborník historický 4, str. 71 (Praha 1993)
14) Nicméně tehdy pomocný režisér Hynek Bočan vzpomíná na DVD vydaném v roce 2006
(2x česká nová vlna - KONKURS + DÉMANTY NOCI, Filmexport 2006), že se mezi sebou při
natáčení dva němečtí starci bavili poměrně nevázaně o tom, jak ve Volkssturmu hlídali
partyzány.
15) Němec: „…dekorem dědů jsme vymazali realistické klišé a posunuli smysl celého filmu:
pro nás se změnili v lovce lidí, se latými řetízky na oblecích. Už nebyli náckové, ale jen
upadající vyšňoření lidé, kterých si dvacet let nikdo nevšimnul. A byli jsme trochu i
v nadčasové dimenzi. Natáčeli jsme v roce 1963, a najednou to nebyl tak úplně historický film
jako třeba – při všem respektu- SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN.“ Viz CIESLAR: Když si film
začne…Film a doba 2000, č. 2 str. 84
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8. „Hodní“ a „zlí“ – druhé dějství

Restaurace, hlavně ty nejlepší, byly plny cizinců a překvapilo mě, jak často jsem
tam slyšela němčinu. Dokonce telefonistky v hotelu se hlásily nejdříve německy.
Když jsem se ptala, odkud se vzalo to ohromné přátelství s našimi bývalými
nepřáteli, bylo mi vysvětleno, že není Němec jako Němec, ti z Východu jsou
hodní a ti ze Západu špatní. Odkdy se ovšem v Prusku mluví bavoráckým
dialektem, to jsem se nedověděla.
(Adina Mandlová v Praze, 60. léta)1
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8. 1. Historický exkurs
Sudetoněmecký problém jako téma, které zákonitě čekalo na okamžik, kdy se
v Československu uvolní poměry, aby mohlo spontánně vyvřít na povrch, se
kupodivu v české společnosti přelomového období 60. let neexponuje nijak
zvlášť razantně. Důvodů je několik – můžeme si je rozdělit na politické,
hospodářské a řekněme – psychologické. Oproti situaci o dvacet let pozdější, tedy
po roce 1989, tu nedošlo k radikálnímu provalení hrází totalitního systému, ale
k jejich postupného nahlodávání. Navíc českou společnost především tížily
důsledky padesátých let, pachuť z politických procesů a od počátku 60. let silně
se projevující ekonomická stagnace, tedy problémy, v nichž německá otázka
včetně odsunu fungovala pouze jako jakási neviditelná součást podloží. Během
krátkého období politické liberalizace od ledna do srpna 1968 nebylo možné
příliš mnoho vykonat ani si navzájem příliš mnoho vysvětlit, spíše začalo
docházet ke kulturně politické emancipaci samotných Němců žijících v ČSR. 2 A
realisticky vzato - úderem půlnoci 21. srpna 1968 začali mít Češi zcela jiné
starosti než se pokoušet o rozkrývání bolestných stránek minulosti se svými
bývalými krajany- sami potřebovali teď pomoc Západu a byla jim také hojně
poskytována, Bavorsko nevyjímaje.3 Intervence vojsk Varšavské smlouvy taktéž
musela přervat i veškeré naděje bývalých československých občanů německé
národnosti na jakýkoli zdárný vývoj událostí ohledně rehabilitace sudetoněmecké
problematiky v ČSR, byť k určitým posunům na podzim 1968 přece jen došlo.4
Rok 1968 ovšem představoval spíše definitivní rozklad teorie „hodných“ a
„zlých“ Němců, dokonce v reálném životě došlo k přepólování: vztahy
k „bratrské“ NDR během 60. let citelně chladnou analogicky s tím, jak naopak ve
vztazích ČSSR ke Spolkové republice začíná jakási tichá „normalizace“,
použijeme-li to slovo v původním, nezkresleném slova smyslu. Jistě podstatnou
roli v tomto procesu přeměn hrála skutečnost, že v polovině roku 1963 otevřelo
Československo své hranice pro západoněmecké turisty, pochopitelně k velké
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nelibosti NDR, neboť se tím otevírala např. možnost pro rozdělené německé
rodiny setkávat se v Praze. Bylo to také poprvé, kdy od konce války začali
Československo masově navštěvovat jeho bývalí občané – sudetští Němci.5 O
příčinách toho, že alespoň pro Němce padla v roce 1963 železná opona
s Československem, lze jen spekulovat, nejblíže pravdě bude asi kombinace
ekonomické a politické reality – obojí neblaze ovlivnila mnohaletá, vpravdě
neúnosně dlouhá izolace od významného souseda, který se za uplynulých 15 let
stal jedním z nejmocnějších v Evropě. Německý hospodářský zázrak 50. let, jímž
se tak ohání Walter Huppert v NOČNÍM

HOSTU

a za jehož duchovní otce jsou

považování ministr financí a v 60. letech pak nepříliš úspěšný kancléř Ludwig
Erhard a zvláště první poválečný spolkový kancléř Konrad Adenauer, dokázal
nakonec ztéci i tak nepropustnou hradbu, jako byly v době počátku 60. let
československo-německé hranice.
Tento kontakt samozřejmě nemohl zůstat bez vlivu

na zkušenost

československých občanů s novým typem němectví, se západoněmeckou
identitou. Musela to být

konfrontace potupná a zároveň fascinující. Bývalý

poražený nepřítel musel svým materiálním zabezpečením a životní úrovní Čechy
šokovat.6 Za těchto okolností ovšem také sudetský Němec – navrátilec
v turistickém hávu - mohl vzbuzovat spíše závist než strach, spíše opatrnou
zvědavost než ideologicky motivovaný odpor. Tím ovšem došlo k dalšímu
zásadnímu

otupení

ostří

ideologie

dvojího

metru

vůči

Němcům.

S hospodářskými a turistickými kontakty brzy přišly i kontakty kulturní a od těch
už bývá jen krůček k intelektuálněji laděným diskusím, přičemž téma vzájemně
nestrávené minulosti se obvykle nabízí jako jedno z prvních. Jak řečeno, zbývalo
ovšem málo času na takové diskuse.
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8. 2. Dohasínání špionáží tematiky. Koprodukce s NDR
Pokud bychom chtěli danou situaci vztáhnout na stav v české kinematografii
v období 60. let, počátek tohoto období je ještě charakteristický dozníváním
„revanšistických“ filmů. Žádný další film není tak otevřeně anti-sudetoněmecký
jako Vávrův
pozdní

NOČNÍ HOST,

ale přinejmenším další filmy můžeme považovat za

výhonky špionážně-revanšistického

proudu

české

kinematografie

s důrazem na západoněmecký faktor. Jsou to filmy vyrobené roku 1960:
Polákovo PÁTÉ ODDĚLENÍ, v němž hraje jistou roli špionážní centrála umístěná na
území SRN, a

Brynychův

SMYK.

Svým způsobem můžeme k těmto dvěma

filmům přiradit ještě další špionážně kriminální drama

ANDĚL BLAŽENÉ SMRTI

režiséra Štěpána Skalského z roku 1965 podle scénáře Jana Procházky(!): i tady
se jedná o reminiscence na válku – nacistické dokumenty ukryté kdesi na
Vysočině - a o agenty přišedší ze Spolkové republiky).

Brynychův film byl na

svou dobu považován za velmi efektní vizuálně (kamera Jan Kališ) a co se týče
tématu, snažil se o jistou psychologizující inovaci špionážního tématu, které
v tomto

filmu

opět

spojovalo

zrádnou

československou

emigraci

a

západoněmecké špionážní centrály: hlavní hrdina František Král „v touze po
dobrodružství“ uprchne v roce 1948 za hranice, kde si už jako agent-profesionál
popálí při autonehodě obličej a plastická operace zcela změní jeho vzhled. Pod
jménem Franz König (!) se po letech vrací do Prahy, aby pod krycím povoláním
varietního umělce „získal mikrofilmy a obnovil špionážní síť“. Bankrot tohoto
agenta je symbolicky osobní i profesní, neudrží na uzdě svá privátní traumata,
postupně vyhledá členy své bývalé rodiny a je jimi odmítnut. Špionážní úkol se
mu nevyvede a nakonec zahyne při další autonehodě.7
Symbolickou tečku za pohraničnickým tématem (jež se ovšem znovu objeví
v normalizačních 70. letech) udělejme u filmu německého režiséra Hermanna
Zschocheho

UPRCHLÍK (IGELFREUNDSCHAFT),

koprodukce mezi Barrandovem a

východoněmeckým studiem DEFA (1961). Jde o skutečnou kuriozitu, neboť
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ukazuje v žánru dětského filmu život na hraniční čáře ve zcela jiné podobě, než
jsme zvyklí. Zatímco pohraničníci na hranici se SRN střílejí do záškodníků
(občas i do uprchlíků…), čeští pohraničníci v tomto filmu zachrání malého
německého chlapce zbloudilého v bažinách. Jak se tam dostal? Malý Heiner nesl
vrátit ježka, kterého našel na hranici, a který patří jeho české kamarádce Janě.
Zápletka vpravdě neuvěřitelná.
Je ovšem do jisté míry s podivem, že se český film v zásadě nechopil
příležitostí ke koprodukcím, jež by podtrhly úlohu nového „demokratického“
Německa v úloze sbratřování národů socialistického bloku. Únikových témat, jež
by demonstrovala začlenění NDR, se přitom nabízela celá řada – můžeme zde
vzít v úvahu v podstatě všechny prioritní dramaturgické bloky, podle kterých se
filmy běžně natáčely, přičemž by nebyl problém např. přenést děj do prostředí
družební NDR nebo ho spojit s postavami pokrokových východních Němců.
Zejména mohlo jít o tematiku výrobní, o budovatelské filmy, ale i oddechové
„odborářské“ komedie z dovolených, o „cestovatelské“ filmy atd.
Několik takovýchto tematicky velmi „oddechových“ českých koprodukcí se
státy východního bloku se uskutečnilo, pozoruhodné na nich je, že všechny
vznikly v roce 1958, zjevně na pokyn „shora“: byla to v barrandovské produkci,
ale v jugoslávských exteriérech natočená hudební komedie HVĚZDA JEDE NA JIH o
cestě „jazzového“ orchestru na Jadran, dále koprodukce s Polskem
ŽENA

CO ŘEKNE

Jaroslava Macha, v oblasti dětského filmu československo-sovětský

RÁNO NA LETIŠTI

V ŠEST

režiséra Čeňka Duby.8 Ve spolupráci s východoněmeckými

filmaři vznikla kromě zmíněného

UPRCHLÍKA

hudební komedie scénáristy

Vratislava Blažka a režiséra Jindřicha Poláka
SCHRECKLICHE FRAU)

STRAŠLIVÁ

ŽENA

(EINE

z roku 1965. Všem výše zmíněným koprodukčním filmům

bylo společné jedno: tristní úroveň hraničící s debaklem.

Řízené přátelství

s národy socialistického tábora zjevně nebylo pro české filmaře natolik
inspirativní, aby díky němu vznikla jakákoli trvanlivější hodnota, tím hůře,
jestliže zadání znělo natočit bilingvní komedii.
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Pouze dva relativně významné koprodukční filmy nekomediální byly na
přelomu 50. a 60. let natočeny ve spolupráci Filmového studia Barrandov a
východoněmecké DEFY Babelsberg: v roce 1957 vůbec první poválečná
koprodukce s NDR

ROČNÍK

21 (JAHRGANG 21, rež. Václav Gajer podle

stejnojmenného románu Karla Ptáčníka), a v roce 1961 pak následovala
NULTÁ HODINA

(KOFFER

MIT DYNAMIT)

PRAHA

v režii Miloše Makovce. O obsahu

Ptáčníkova románu Ročník jedenadvacet už byla řeč v jedné z předešlých kapitol,
rovněž

PRAHA NULTÁ HODINA

má spojitost s německou okupací, je to příběh

německých antifašistických emigrantů – komunistů, kteří se v předvečer 14.
března 1939 chtějí dostat z Prahy do emigrace před nacisty. Důvodem
koprodukce bylo zjevně pouze to, že v obou filmech bylo možno demonstrovat
pospolitost českých a německých pokrokových lidí, ovšem na bázi společného
traumatického zážitku války. Naopak německá současnost, a to v podání
západním i východním, nebyla v zásadě pro české filmaře uchopitelná. Na
východě jako by chybělo téma, neboť mezi oběma státy a jejich obyvateli
oficiálně panovalo přátelství bez mráčků, na západoněmeckou realitu si zase
filmaři netroufli: „protirevanšistická“ nota nemohla v konfrontaci s poměrně
rychle se měnící realitou 60. let obstát a místo ní vzniklo vakuum nejistoty, které
ovšem na praktické rovině vyplňovaly čím dál větší osobní zkušenosti
s západními Němci a jejich životním stylem. Což byly věci, které přenášet na
plátno nebylo možné.
8. 3. Kočár do Vídně
Paradoxem zůstává, že pokus o otevření česko-německého diskursu snad ještě
dříve než v oblasti politiky přišel právě prostřednictvím filmu, a to slavným,
tehdy velké emoce vzbuzujícím a po léta zatracovaným dílem scénáristy Jana
Procházky a režiséra Karla Kachyni

KOČÁR DO VÍDNĚ

„se našli“ v roce 1961 nad scénářem filmu
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TRÁPENÍ.

(1966).

Tito dva autoři

Po fázi příběhů převážně

lyrickou notou reflektujících putování lidského individua světem dětství,
dospívání, prvních ambivalentních a zraňujících milostných zkušeností až po
trpké krize středního věku outsiderů na vedlejší koleji dospěli Procházka
s Kachyňou k meznímu bodu: začali spojovat témata privátní s demýtizací
českých představ o hrdinství a hrdinech. 9 Bylo to téma, které tak trochu souznělo
s některými ohnisky zájmu tzv. nové vlny, ovšem poetika generace Jasného,
Kachyni, Procházky byla odlišná než poetika Formanova nebo Schormova.
Demýtizace Jana Procházky s Karlem Kachyňou pochází z jiných kořenů než
demýtizace toho typu, jak ji do české literatury přinesli Zbabělci Josefa
Škvoreckého.
Jak se znovu učit žít ve světě, o kterém jsme ztratili iluze – tak nějak by se dala
ve zhuštěné podobě položit na stůl otázka, kterou se zabývají Kachyňa
s Procházkou od půle 60. let ve filmech
VÍDNĚ

(1966),

NOC NEVĚSTY

AŤ ŽIJE REPUBLIKA

(1965),

KOČÁR DO

(1967) a svým způsobem i ve studii paralyzujícího

strachu uvnitř vládnoucích vrstev

UCHO

(1970). Už v roce 1965 nastává zlom:

Karel Kachyňa s Janem Procházkou pochopili film k dvacetiletému výročí
osvobození po svém, s neskrývaně deziluzivním sarkasmem. To, co Procházka
jen nesměle naznačoval ve svých dřívějších scénářích, tj. „procitnutí z dětského či
pubertálního snu,

mění se ve filmu

AŤ ŽIJE REPUBLIKA

v obžalobu vyvěrající z krutého poznání pravdy“,

v hořké prozření,

napsal Jan Žalman,10 sám

příslušník generace kritků, jež si musela projít vývojem emancipace od
souhlasného velebení socrealistické kinematografie stalinistických dob až ke
„krutému poznání pravdy“. Obzvláště u Jana Procházky mělo toto poznání svou
cenu – Procházka jako by po mnohá léta patřil k „posledním spravedlivým“
komunistům v Československu. Lze věřit tomu, že na přelomu 50.a 60. let psal –
spíše chrlil – své scénáře jeden za druhým ve svatém nadšení a ve víře, že žije neli v jednom z nejdokonalejších systémů, tedy alespoň mezi těmi, kdo se ho
pokoušejí vytvořit. Odtud mírný kriticismus filmů jako NA LANĚ, ZELENÉ OBZORY,
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snaha o optimistické obrazy současnosti jako např.

VALČÍK PRO MILION

apod.

Procházka se ani nemusel bát toho, že by byl tak snadno zatracen jako byli svého
času režiséři Ladislav Helge, Ján Kadár s Elmarem Klosem, Václav Krška nebo
Jiří Krejčík. Byl jedním z mála lidí z umělecké sféry, kdo měl přístup
k prezidentovi Novotnému, a snad toho i využíval k přímluvám ve prospěch
problematických děl nové vlny, alespoň podle legendy, kterou o něm s poněkud
rozpustilou rozverností líčí Josef Škvorecký: „Procházka (…) začal působit
v roli jakési filmařské páté kolony barrandovského „našeho člověka“ na Hradě.
Kdykoli prezident vylezl na strop nebo začal kousat do koberce, Procházka
přiběhl a – někdy s velkým úsilím – ho sundal nebo zvedl.“11 Ovšem i pokud
bychom brali Procházkovo „přátelství“ s Novotným za bernou minci: Procházka
byl snad hráč, ale též charakter, a takováto dvojlomnost nemohla skončit jinak
než buď rozchodem s Novotným, systémem a postupně i stranou, anebo
s pravdou, kterou viděl okolo sebe. Svým způsobem splňuje Procházka
charakteristiku až na dřeň poctivého a slušného komunisty takového typu, který se
po srpnu 1968 stal v mnoha situacích horší disidenta - antikomunisty, neboť
věděl o systému takřka vše a právě proto se mu začal bytostně vzpírat, aniž by
ztrácel ze zřetele původní humanistickou ideu rovnosti a spravedlnosti lidských
životů, které se komunismus zmocnil a znetvořil ji.
Toto expozé jsem si nemohl odpustit, neboť vysvětluje, jakým způsobem
přistoupili oba autoři k bourání mýtu nejvíce zakořeněného, totiž válečného a
potažmo česko-německého. Už ve zmíněném filmu
k sarkastickým scénám, kdy malý kluk, sedmiletý

AŤ ŽIJE REPUBLIKA

Olin,

dochází

jako pozorovatel

osvobození roku 1945 na moravské vesnici nevidí slavný akt osvobození
plakátového typu – naopak spatří tolik ambivalentních výjevů pomsty, malosti,
hrabivosti a křivení charakterů, že by se s nimi těžko vyrovnával i dospělý. Ještě
dále postoupili autoři o rok později v KOČÁRU

DO VÍDNĚ,

kde na půdorysu

antického dramatu připomněli životní situace, v nichž se ocitají lidské bytosti za
148

války- zabíjejí a ničí, aniž by chtěly a aniž by jim to dávalo záruku přežití.
Výchozí situace je vysloveně provokativní, nic podobného se v českém filmu do
té doby neobjevilo. Konec války v květnu 1945: venkovanka z jihomoravského
pohraničí je zajata dvěma německými (ve skutečnosti rakouskými) mladými
vojáky, kteří ji donutí zapřáhnout vůz a vézt je cestou k rakouské hranici. V
nekonečné cestě lesem s povozem a oběma vojáky spatřuje Krista pokyn osudu –
večer předtím jí nacisté oběsili muže pro výstrahu. Jeden voják záhy umírá,
druhého se Krista chystá zabít. Nakonec to nedokáže, protože on na ni ve spánku
zamumlá slovo matko. Naopak nakonec mezi nimi dojde k milostnému sblížení.
Blíže neurčení partyzáni ve finále udělají konec jakémukoli smíření mezi těmi
dvěma – Kristu znásilní, vojáka přivážou za kočárem a nakonec pak zastřelí.
Tolik ve vší stručnosti děj filmu. Není náhodou, že česká kritika, která tak
nadšeně přijala novou vlnu, ve své podstatě apolitickou, se právě k tomuto filmu
obrátila zády. Bylo zde příliš mnoho nových a svrchovaně provokativních obrazů:
Partyzán – násilník, žena – mstitelka a poté milenka, německý vojáček – obraz
štvaného dítěte. Když byl film uveden na MFF v Karlových Varech 1966, Jan
Procházka k němu řekl: „Mám-li být upřímný, nešlo mi ani tak o dráždivý
základní příběh, ani o směšnou čest napsat skandální politický film. (…) Němci
budou říkat, že je to protiněmecký film, Češi že je protičeský, partyzáni, že je
protipartizánský…“12
Film dostal sice na festivalu jednu z hlavních cen, podstatnou část české kritiky
ale nepřesvědčil. Věhlasný kritik A. J. Liehm například psal o „schematismu
naruby“.13 Kachyňa s Procházkou tu zjevně narazili na příliš mnoho nepsaných
pravidel, jež po léta určovaly českým filmařům, odkud až kam mohou jít.
Partyzán, sovětský voják, německý voják, český civilista, německý civilista,
sudetoněmecký civilista (či voják), diverzant český, diverzant západní či
německý - všechny tyto druhy postav měly ještě patnáct let po válce většinou
jasně danou svou funkčnost, platnost, úlohu v ději. Dalo by se říci, že měly své
jasně dané souřadnice, s nimiž se dalo pohybovat jen minimálně na bázi výjimek
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z pravidla.

KOČÁR DO VÍDNĚ

tyto souřadnice nejen překračuje a porušuje, ale

prakticky ignoruje. Ocitá se ve světě, kde platí jiná pravidla. Pravidla zániku a
zmaru, dokonce snad bez katarze. Není to příběh z druhé světové války, je to
„syntéza všech válek, jaké svět zná“.14 Navíc sugeruje myšlenku, že válka
kontaminuje i dobu míru, neboť nenávist transformovaná do činu zplodí pouze
totéž – nenávistnou myšlenku, jež se může změnit v nenávistný čin.
Citujme zde slova Karla Kachyni, který se už v době uvedení filmu „bouřil
proti novinářskému označení, že jde o dílo s „publicistickým charakterem“, ale
zdůrazňoval, že se zabývá širšími otázkami národního dosahu: „K natočení filmu
nás nevedla snaha nějakým způsobem revidovat historický pohled na tuto dobu,
ale vnitřní úsilí vyrovnat se s tím, co jsme tehdy prožili, a se svými pocity, které
z tohoto období máme. Je to vnitřní účtování uměleckého charakteru.“ 15
Jistě, „publicistický charakter“ bychom mohli přisoudit takřka všem filmům,
kterým byla v této práci věnována větší pozornost.
NOČNÍMU HOSTU, VSI V POHRANIČÍ,

Jmenovitě

NÁSTUPU,

ale i ULOUPENÉ HRANICI, o méně významných

a často ideologií více zmrzačených dílech nemluvě. Propaganda či proklamace je
též publicistikou svého druhu - a všechny tyto filmy byly uvedeny do kin
s úmyslem mimo jiné publikovat - jistou tezi, jistý přístup k věcem, jistý „návod
k realitě“. Co chce „publikovat“

KOČÁR DO VÍDNĚ?

Čirou humanitu, lásku

k člověku, snahu překonat nenávist a zásadu „oko za oko“. Zdá se
nepochopitelné, jak mohla být česká kritika své doby tak mimořádně hluchá ke
křesťanskému poselství filmu, který jako jeden z prvních u nás ignoruje tezovitost
(možná až ostentativně – to vadilo) a ukazuje zoufalství člověka v temnotě
nenávisti, vzteku, rozbouřených emocí, úzkosti z vlastního svědomí a strachu ze
smrti, a snad až existenciální třas ze situace, ze které se člověk se ctí dostane, jen
když si sáhne na dno svého lidství. To vše ukázal film bez příkras a
intelektuálního teoretizování, za pomoci syrové a čisté vizuality (kamera Josef
Illík). Zahraniční kritika film ocenila, česká se povětšinou tvářila blazeovaně,
protože film odmítal revidovat odvěkou českou tezi o tom, že umění má sloužit
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národu. V tomto smyslu Kočár do Vídně odmítá sloužit komukoliv – viz
Procházkův citát výše.

Ne že by český film v 60. letech nedokázal revidovat

leckterou „danou pravdu“, tak například filmy Zbyňka Brynycha, zvláště
Transport z ráje,

vykazují pozoruhodnou míru realističnosti v zobrazení

německých postav a zároveň nastolují odvážnou myšlenku, s holocaustem tak
málokdy pronesenou: už nikdy jako ovce! Kočár do Vídně ovšem vyzývá
k něčemu do té doby unikátnímu: ke smíření. Protože kde není smíření, není
budoucnost. Co jiného než smíření se s osudem i se sebou samotným je scéna,
kdy Krista veze mrtvolu „vojáčka“ z lesa ven, ke světlu? Možná proto obraz
partyzánů tolik provokoval, že v jejich postavách film nenabízí žádnou naději do
budoucna, partyzáni prostě vykonali svoji „morální povinnost“, aniž jim bylo
dopráno poznání, co udělali, co se stalo, k čemu došlo.

KOČÁR DO VÍDNĚ

tedy

zrušil tabu – už si nekladl za cíl dokazovat cosi ve smyslu „není Němec jako
Němec“, ale, kdybychom se měli pokusit o slogan: i tvůj nepřítel může být tvůj
bližní.
8. 4. Občan Jan Procházka
V následujícím filmu

NOC NEVĚSTY

(1967) Kachyňa s Procházkou postoupili

až do padesátých let a staví proti sobě střet dvou fanatismů – politického a
náboženského. Z dnešního hlediska se zdá být neprozíravé a zavádějící stavět
proti sobě kolektivizační násilí a církev a hlavně stavět je sobě na roveň, nicméně
od komunisty Jana Procházky to byla pořád ještě velká odvaha, a navíc scéna
odevzdávání dobytka je zřejmě nejotřesnější kolektivizační scéna v českém filmu.
Nicméně samotné nastolení kolektivizačního tématu jako by svědčilo o tom, že
Procházka s jistou masochistickou obsedancí otvíral další a další třinácté komnaty
„neobyčejných let“, jež tu panovala od roku 1948 už skoro dvacetiletí. Není
divu, že právě on se stává účastníkem tzv. Trialogu z ledna 1968, týkajícího se
odsunu Němců. Nešlo o žádnou masovou akci, v podstatě o veřejnou diskusi
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uspořádanou brněnským časopisem Host do domu v lednu 1968, a i tak trvalo
čtyři měsíce, než byl záznam diskuse v časopise publikován.16 Učastníky diskuse
byli kromě Procházky historik Milan Hübl, který se od dubna 1968 stal rektorem
Vysoké školy stranické v Praze, a Vladimír Blažek, redaktor Hosta do domu (pro
úplnost dodejme, že Jan Procházka byl v té době stále členem ÚV KSČ a právě
v lednu 1968 byl zvolen zástupcem předsedy Svazu Československých
spisovatelů).

Věnujme se v této souvislosti ale především Procházkovým

slovům, jež jasně korespondují s tím, co se snažil vyjádřit ve filmech z posledních
let - jako bychom tu četli zřetelnou a velmi osobně míněnou explikaci pocitu
potřeby vyrovnat se s minulostí prostřednictvím scénářů k filmům
REPUBLIKA a KOČÁR DO VÍDNĚ.

AŤ ŽIJE

Konec války a počátek míru tvoří v Procházkově

vidění jasnou kontinuitu, která byla od počátku pokřivená a jejíž následky nesou
Češi ještě na počátku roku 1968, kdy dostávají „další šanci“:
„Když skončila válka (bylo mi šestnáct let), začal jsem se z novin, z rozhlasu,
z brožur a na schůzích dovídat, jak nesmírně hrdinný boj jsme v období okupace
vedli. Tento boj jsem však kolem sebe neviděl buď vůbec, nebo jen velmi málo.
Začalo se mi zdát, že všichni mimo naše městečko bojovali a že jen mé rodiště
bylo takovou netypickou výjimkou. Byl jsem toho zmaten a rozpolcen: zpíval
jsem v dětském sboru v sokolovně na slavnosti, kde byli vyznamenáni místní
odbojáři. Snad měli schován československý prapor, připouštím. Vím, že poblíž
existovala skupina, které se podařilo vyhodit dva dny před koncem války šest
mostů, z nichž tři jsme dosud nerenovovali. Ti lidé utekli z Vídně, kde byli
nasazeni, schovávali se po lesích, přepadali hostince, trafiky, statky: po těchto
„akcích“ dávali postiženým potvrzení, že to, co si odnášejí, bylo zabaveno ve
prospěch odboje. Takže jsem vlastně jen navázal na svůj chlapecký zmatek, když
jsem se k této problematice vracel později, v dospělém věku: tu jsem si
definitivně uvědomil, že onen všeobecný hrdinný boj byl pouhou legendou.(…)
Nebo odsun. Samozřejmě, bylo to rozhodnutí velmocí. Ale což někdo může
zbavit odpovědnosti za odsun nás samé? Já bych chápal, kdyby došlo k nějakému
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národnostnímu vyrovnání obyvatelstva v českém vnitrozemí. Žilo-li v městečku,
které mám na mysli, sedm německých rodin, dalo se uvažovat o nějakém
migračním řešení. Ale my jsme vystěhovali celý národ z kompaktních oblastí,
z měst, městeček, vesnic. Každému jsme povolili padesátikilové zavazadlo, ať byl
vinen nebo nevinen. Přitom většině z těchto tří milionů odsunutých Němců byla
válka přinejmenším lhostejná a rozhodně se nepodíleli na žádných zločinech. To
je naprosto nepřijatelné: politika, byť jakkoli zdůvodněná, která nebere ohled na
jednotlivého člověka, která usiluje pouze o dosažení globálních (spravedlivých)
cílů bez ohledu na konkrétní osud konkrétních lidí, je tragická a koneckonců
špatná politika.“ 17
Není známo, vzbudil-li zmíněný Trialog pořádaný redakcí „Hosta do domu“
větší rozruch. Ale u vědomí toho, že dva ze tří protagonistů byli v té době
vlivnými představiteli komunistické strany, lze mít zato, že reformní křídlo KSČ
by se - hypoteticky – bývalo sudetoněmeckými otázkami a konkrétně odsunem a
jeho následky zabývat mohlo. Možná na podzim 1968, možná o rok později.
Těžko rovněž odhadovat, kde by se v tomto směru zastavily „demokratizační“
tendence vládnoucí strany, lze počítat s – opět hypotetickou - konferencí na téma
česko- německých vztahů či s drobnými úpravami podmínek čs. občanů německé
národnosti. Ale to je tak všechno. I bez zásahu sovětských tanků si v roce 1968
ještě příliš mnoho lidí v aktivním věku pamatovalo nacistickou okupaci a úlohu
sudetských Němců během ní. Jakákoli majetková či jiná revize tedy nepřipadala
v úvahu, nehledě k tomu, že přílišný akcent na jakékoli „vyrovnávání se
sudetoněmeckou minulostí“ by se v očích Sovětů automaticky rovnalo přímo
onomu legenedárnímu „pozvání Bundeswehru“ do Československa.
Zůstal tedy jen film

KOČÁR DO VÍDNĚ,

film, dílo nadčasové, kde Procházka ve

svém účtování zašel nejdále, film, který za nekonečných dob normalizace ještě po
letech označil Jan Kliment za „hrůzné“ dílo.18 Vzbudil sice poprask, ale
celospolečenskou diskusi nevyvolal. Jisté je, že kromě
153

KOČÁRU DO VÍDNĚ

už jen

jeden film konce 60. let se vyrovnal s německým – a tentokrát čiště
sudetoněmeckým tématem – na bázi umění a nikoli publicistiky - Vláčilova
ADELHEID.

Všimněme si, jak se mění poetika v názvech filmů od čtyřicátých let

výše – tam, kde se začínalo u popisnosti a výzev, zůstává nakonec jen ženské
jméno - německé, tajemné, neproniknutelné.
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Poznámky k 8. kapitole
1) Adina MANDLOVÁ: Dneska už se tomu směju (Praha 1990, str. 247
2) Aktivity vedoucí k povzbuzení národnostně – kulturních organizací Němců- občanů ČSSR si
vzal za svůj úkol propagovat především týdeník Volkszeitung, (od března 1968 jako Prager
Volkszeitung). Srov. Tomáš STANĚK: Německá menšina v českých zemích 1948-198, Praha
1993, str. 158-162
3) STANĚK, c. d. str. 162. Po srpnové invazi vyjádřili též reprezentanti sudetských Němců
v SRN svou solidaritu s Československem, v prohlášení Sudetoněmeckého krajanského
sdružení ze 23. 8. 1968 byla rovněž obsažena výzva k poskytování pomoci čs. emigrantům.
4) Určitým pozitivním momentem bylo schválení zákona č. 144 z 27. 10. 1968 o postavení
národností v ČSSR. Byť praktické dopady nebyly velké, samotný fakt lze snad stejně jako
Zákon o čs. federaci označit jako „dobíhající“ trendy reformního procesu.
5) Rudolf Hilf uvádí, že po dobu pěti let navštěvovalo Československo průměrně 100 000
občanů SRN ročně, a že 70 až 80 procent z toho byl sudetští Němci, takže čtvrtina sudetských
Němců žijících v SRN překročila československé hranice. Srov. Rudolf HILF, Němci a Češi,
str. 110
6) Německé filmové festivaly v Mannheimu a Oberhausenu se staly též oblíbeným cílem cest
filmařů české nové vlny. V této souvislosti příznačný zápis Pavla Juráčka z jeho deníku poté,
co zjevně poprvé vycestoval na Západ: „Před měsícem jsem byl na Marsu a do smrti z toho
budu nešťastný…Byl jsem v Západním Německu, z Chebu je to kousek, pár minut a vlak
zastaví v Schirndingu, avšak těch několik kilometrů je zároveň dvacet let nebo třicet let
nekonečné vzdálenosti, tam už je něco jiného, svět, o němž jsem neměl tušení, Mars nebo
science-fiction (…) Nemohl jsem pochopit, že jsem na téže zeměkouli, chtělo se mi strašně
plakat a zdálo se mi, že jsem přišel z doby kamenné.“ Pavel JURÁČEK: Deník (1959-1974),
Praha 2003, str. 340.
7) Srov. Český hraný film III. 1945 – 1960, str. 293. Hlavní motiv tohoto filmu – plastická
operace – připomíná opět - ne náhodou jeden z dílů legendárního propagandistického seriálu
TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA. Tento seriál při svém nebývalém rozsahu do sebe ostatně
pojal všechna možná klišé, polopravdy a lži o komunistickém a západním systému – včetně
stereotypů týkajících se sudetských Němců.
8) Zvláště V ŠEST RÁNO NA LETIŠTI se může pochlubit vskutku nezapomenutelnou zápletkou,
která o dobrých 35 let předběhla sérii amerických komedií SÁM DOMA – je o malém pionýru
Pepíčkovi, který se připlete při vyprovázení delegátů na ruzyňském letišti až do letadla a
zapomene vystoupit, načež „omylem“ odlétne tryskovým letadlem do Moskvy, kde stráví den
na 6. mezinárodním festivalu mládeže, aby se vrátil dalším letadlem domů ještě před
příchodem rodičů a bratra.
9) Srov. Jaromír BLAŽEJOVSKÝ, Kočár do Vídně – Encyklopedické heslo, Iluminace 1996,
č. 2, str.175
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10) Jan ŽALMAN: Umlčený film, str. 182 (Praha 1993)
11) Josef ŠKVORECKÝ: Všichni ti bystří mladí muži a ženy, str. 239
12) ŽALMAN, c. d. str. 186
13) A. J. LIEHM: Kolem mezinárodních úspěchů…, Literární noviny 1966, č. 43, str. 8
14) Czeslaw MICHALSKI: Kočár do Vídně a česká kritika. Film a doba 13, 1967, č. 3, str. 162
15) V. MERHAUT: Kočár do Vídně, Záběr 1990, č. 8, str. 6
16) Host do domu (Brno) 5/1968, str. 22-29, přetištěno in: Češi, Němci, odsun – diskuse
nezávislých historků (ed. B. Černý, J. Křen, V. Kural, M. Otázal), Praha 1990, str. 33-43
17) Tamtéž, str. 34
18) Jan KLIMENT: Vůbec ne jenom minulost, Rudé právo 28. 5. 1981
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9. Adelheid – návrat do minového pole

Prosím vás, pane poručíku… dělejte si co chcete. Jenom to neberte vážně.
(Vrchní strážmistr Hejna k Viktoru Chodovickému, z filmu ADELHEID, 1969)
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9.1. Úvod
Cesta k filmu ADELHEID, tak jak bylo zvykem v případě témat jakkoli spjatých
s česko-německou otázkou, nebyla nijak přímočará. Na počátku vznikl původní
scénář Vladimíra Körnera psaný pro Františka Vláčila, jehož převod do filmové
podoby se nezdál být bez komplikací. Příčiny byly v zásadě dvě: první byla
povýtce politická: příběh se dotýkal odsunu Němců, což i po skandálním ohlasu
KOČÁRU DO VÍDNĚ

bylo stále na pováženou,1 a o druhé příčině mluvil sám

František Vláčil v roce 1968, ještě před zahájením natáčení, takto: „…když jsem
se rozhodoval, jestli Adelheid točit, uvědomil jsem si jednu zásadní věc: že není
dost dobře možné se v jednom filmu zabývat dvěma problémy. Protože existovaly
skutečně dvě hlavní linie příběhu. Příběh Viktora, bývalého západního vojáka,
který se úpěnlivě snaží vyjít ze svého osamění láskou k druhé bytosti, k Němce
Adelheid, a problém politického charakteru, odsun Němců.“2
Zdá se ovšem, že Körnerovo směřování k oproštěnosti od politických aspektů
scénáře bylo do jisté míry zákonité. Vladimír Körner je zřejmě jediným českým
autorem, jenž se vrací k tématu bolestných událostí v českém pohraničí těsně po
válce jako k vykotlanému zubu v dásni vlastního dětství.

Zažil jak útěk

z pohraničí před sudetskými Němci v roce 1938, tak návrat po válce a odsun.
Klíčovým tragickým zážitkem byla smrt Körnerova otce, který za války patřil k
představitelům vojenského odboje v Kojetíně, a padl v posledních bojích 7.
května 1945.3 Pro Körnera tím česko-německé trauma neskončilo, ale
transformovalo se do jeho celoživotního tématu – jedinec vyvržený do mlýnice
národnostní nesnášenlivosti i jiných averzí.4 Jak upozorňuje kritik Miloš Fiala
v době po natočení

ADELHEID:

„v této druhé Vláčilově spolupráci s Körnerem

znovu zaznívá, samozřejmě jinak a v jiné poloze, něco z tématu jejich prvního
společného díla

ÚDOLÍ VČEL.

Mám na mysli téma konfliktu dogmatu a života. Je-

li tu totiž dogma běžnou životní normou, převládající v té době a zrcadlící obecné
rozpoložení, pak Viktorův vztah k Adelheid se této normě vyhýbá.“5
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Dogmatem v tomto případě tedy můžeme označit většinovou nenávist Čechů
k poraženým Němcům v pohraničí a nemožnost citového vztahu mezi
příslušníkem vítězného a poraženého národa. Přesto si nemyslím, že pouze a
jedině toto základní dogma je příčinou ztroskotání „pokusu o lásku“ mezi
Viktorem a Adelheid. Byť je jejich sbližování předem určené k zatracení, není to
výlučně vina okolního světa. Příběh Viktora a Adelheid se v žádném případě nedá
označit za „případovou studii“ Romea a Julie na vsi rozvrácené národnostní
nenávistí: Adelheid jen výjimečně učiní k Viktorovi vstřícné gesto a on naopak
vstupuje do vztahu jako „vyhaslý, vykořeněný člověk, zjevně víc než válkou
traumatizovaný vlastní samotou, do níž se uchýlil jako do nouzové klauzury….“.6

9. 2. Příjezd
Pokud bychom si zpětně promítli všechna filmová díla odehrávající se
v pohraničí po skončení druhé světové války, o nichž pojednávala tato práce,
najdeme jisté faktické podobnosti s dějištěm Adelheid, ovšem platí to, že jestliže
forma zůstala rámcově podobná, „duch“ působí zcela jinak.
Povšimněme si hned od počátečních titulků cesty, kterou volí Vláčil pro
uvedení svého antihrdiny7 Viktora do obce Schwarzbach, tedy Černý Potok. Je to
už třetí film v české kinematografii, kdy expozici tvoří neobvykle dlouhá jízda,
(prakticky přes celé úvodní titulky) kamery po kolejích „do neznáma“, vstříc
osudu a těžkostem. Velmi podobnou scénu použil Jiří Krejčík ve filmu
V POHRANIČÍ

a stejně tak Ladislav Helge ve filmu

ŠKOLA OTCŮ

VES

(1957). Helgeho

film se taktéž odehrává v moravském pohraničí, byť tentokrát jižním, a
s odstupem asi deseti let po válce. Přesto má s oběma dalšími filmy jedno
společné, ve všech třech případech se jedná o cestu „zasvěcování“ hrdiny či
hrdinů do nevlídné, někdy přímo kruté reality prostředí, do kterého se – obvykle
na vlastní pěst a víceméně o své vůli – vydávají. Krejčík s Helgem ještě používají
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tradiční prostřihy na lokomotivu, kdežto

u

Vláčila je expozice maximálně

odosobněna, neboť jízda je natočena z drezíny, vlak samotný nevidíme, po
chvíli zjistíme, že hlavní hrdina sedí zhroucený na podlaze vagónu, tedy – pohled
na ubíhající a stále nově zjevující krajinu je jednak subjektivním pohledem lidské
bytosti, ale můžeme ho považovat i za pohled

„osudu“, neodvratnosti, boží

entity, jak chceme.
Za druhé faktor praktický: železniční spojení je v pohraničních oblastech vždy
považováno za vymoženost, která „divoká“, tajemné, nebezpečná, dříve i
neprostupná území zlidšťuje, železniční trať je považována za civilizační nit
stejně jako telefonní a telegrafní spojení, existence pošty, silnice atd. Vzpomeňme
na přerušené telefonní spojení v ULOUPENÉ

HRANICI

v předvečer útoku

Henleinovců nebo na poválečné osidlování Grünbachu – Potočné v románu
Nástup (méně ve filmu) – vybudování těchto spojení má být neklamnou známkou
toho, že se do kraje vrací život a obnovují se normální poměry. (Není rovněž
náhodou, že tolik westernů a parodií na westerny se odehrává okolo železnice
jako dobyvatelského nástroje, kterým si lze podmanit zemi obývanou dosud
„divochy“.) Stejně jako ve všech předešlých „osidlovacích“ filmech nechybí ani
zde dobová dekorace v podobě zničených vojenských vozidel, děl, poházených
zbraní a pozůstatků munice všeho druhu, ať už okolo trati nebo silnice. František
Vláčil tuto jistě nezbytnou konvenci naplňuje po svém:
„Vjíždíme do prosluněné horské krajiny se stráněmi padajícími do hlubokých
údolí překlenutých viadukty z kamenných kvádrů. Pro strmost svahů není vidět
ani kousíček oblohy… Tam, kde trať přetíná horskou silnici /eventuálně se jí jen
dotýká/, zahlédneme v příkopu vrak německého automobilu se sajdkárou, kousek
dál ohořelou trosku transportéru, cár stanového dílce na větvích, bedničky od
min či granátů a jiné zbytky armády. Tuto připomínku doby zahlédneme však
jen letmo, jako přelud, který si sotva stačíme uvědomit…“8 (zvýraznil JS).
Rozdíl je patrný: Vláčil s kameramanem Františkem Uldrichem se nesnaží diváka
oslnit demonstrovanou divokostí kraje, v němž dle všech dobových představ řádí
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wehrwolfové, střetávající se s formacemi vítězné armády apod. Kraj je zalitý
sluncem (záměr zcela zakrýt oblohu výhledem na strmé hory okolo nevyšel), ale
převládají zlatavé barvy podzimu. Ony sotva zahlédnuté pozůstatky války tvoří
pouhou melancholickou kulisu: nový Viktorův domov, ač krásný navenek, je
poraněný především vnitřně, válečné fyzické i psychické násilí páchané lidmi
porušilo jeho přirozený řád, podstatu a rovnováhu. Jízdu doprovází dramatická,
osudová vokální hudba Zdeňka Lišky (podobnou napsal už pro

MARKETU

LAZAROVOU a ÚDOLÍ VČEL).

Dalším významným předělem bývá okamžik opuštění vlaku, tedy bezpečí jisté
pospolitosti lidí, kteří cestují za více méně podobnými cíli (získat nový domov,
nebo se vrátit do toho starého, v každém případě začít novou etapu v životě…) I
když v tomto vlaku kromě pestré směsice přistěhovalců jedou též místní Němci,
kteří ovšem stejně jako ostatní cestující postrádají bližší charakteristiku. Stejně
jako ve VSI V POHRANIČÍ i zde je použito motivu přerušené cesty, trať je poničena
a do cíle se nedá dojet (gardisté: „do vsi je to kousek a skopčáci vám pomůžou“).
Anonymní tváře Viktorových spolucestujících z vlaku už nikde později
nespatříme, scéna byla navíc oproti scénáři zkrácena, čímž personifikace nových
obyvatel byla takřka vytěsněna. Tím vším je jasně demonstrována fatální
osamělost hrdiny od samého počátku. Vláčil navíc oproti původním představám
osekal na minimum jakýkoli kontakt Viktora s lidmi z vesnice, se signifikantními
výjimkami strážmistra Hejny a gardisty Jindry. Zjevně na poslední chvíli vypadly
z filmu scény s farářem (v titulcích je uveden jeho představitel). Měla se
z Černého Potoka stát vskutku „bohem zapomenutá“ ves, měla být odstraněna
jakákoli duchovní vertikála?
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9. 3. Viktor a Hejna - „národní správci“ svého druhu
Nastupující československou státní moc v pohraniční vsi reprezentuje
svérázná postava vrchního strážmistra Hejny spolu s revolučními gardisty,
z nichž podstatnější roli hraje prakticky jen jeden z nich – Jindra. Jindrův vztah
k Viktorovi má pikantní příchuť už od okamžiku jejich seznámení právě při
kontrole dokladů ve vlaku (kolega gardista: Jindro, pojď sem!... ten blbě čumí).
Oba gardisté pak zkopou a zbijí Viktora, protože podle jejich názoru ne dost
svižně opustil vagón, přičemž ale Viktor sám není bez viny – jako první se
pokoušel vytáhnout zbraň. Jindra (Pavel Landovský) je nekomplikovaný kumpán,
kterému dělá dobře naparovat se ve snadno nabyté uniformě, povaha ne zlá, ale
v podstatě primitivní. Jeho šéf, vrchní strážmistr

Hejna,

je přece jen

komplikovanější případ. Už to, že Vláčil obsadil do této role „Formanův objev“,
profesí dirigenta Kmochovy hudby v Kolíně Jana Vostrčila, byla pozoruhodná
volba. Vostrčil, ač neherec, tehdy už ale svým způsobem ostřílený filmový
profesionál, odpovídal představě, o kterou Vláčil usiloval.9 Jeho hrubozrnná, ale
nikdy vulgární či triviální komika, kterou proslul v jiných rolích, se v postavě
Hejny transformovala v sotva znatelný, ale přece přítomný sarkasmus
s nepřehlédnutelnými rysy rezignace a tragiky údělu nedoceněného člověka.10
Viktor a Hejna jsou si sobě navzájem od počátku soupeři a představují do té
doby v českém filmu nevídanou, atypickou dvojici hrdinů domácího a
zahraničního odboje, kteří jedou „obsazovat pohraničí“. Viktor – fyzicky i
psychicky zdeptaný jedinec, „předčasně penzionovaný“ letec RAF, (v knize říká
moc jsem si nezalítal, ve filmu hovoří pouze o tom, že pracoval v zásobovacím
skladu), a naproti němu „tatík“ Hejna, tak trochu se naparující prvorepublikový
četník, a jehož odbojová činnost je vlastně velkou neznámou -

divák si ji

rozhodně nemůže nijak ověřit, neboť o strážmistrově minulosti nevíme nic.
Rozhovor, v němž se Viktor se strážmistrem oťukávají, natočený podle Vláčilova
tvůrčího záměru bez jediného střihu11,
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představuje promyšleně inscenovaný

výstup, který nám zakrátko řekne vše podstatné o obou protagonistech.
Strážmistr,

dávaje zprvu najevo svou převahu, rozvalí se jaksi polosedě –

pololeže na divanu a čte si nahlas, s ostentativní výsměšnou nedůvěrou Viktorovo
pověření: 12
HEJNA: „Chotovický Viktor… poručík v záloze…Zúčastnil se čé es zahraničního
odboje…činný u provozní služby RAF… pověřen správou majetku bývalé firmy
Alfred Heidenmann, Schwarzbach… jmenovaný provede evidenci a soupis
cenností… podléhá výhradně ENVÉ Olomouc a vyšším orgánům EMENÓ13…
…pověřenec – Vymazal, štábní kapitán letectva…“
Když dočte, reaguje:
Předně žádný Schwarzbach… Ale Černá Voda… Takových průkazů jsou teď fůry
hnoje… Já vás dám klidně zavřít.
VIKTOR: Neměl byste trochu mléka?
HEJNA: Ne. Mlíko nepiju – ze zásady.“
Ještě během jejich rozhovoru se stane situace pro strážmistra poměrně trapná a
začne nabývat tragikomických rysů. Volá štábní kapitán letectva Vymazal
z Olomouce a potvrzuje Viktorovu totožnost. A tak Hejna poté, co „jeho“ dva
gardisté napadli Viktora, aniž by tušili, že je to jaksi „V.I.P. osídlenec“, neboť
dostal do národní správy majetek největšího nacisty v kraji Heidemanna (Hejna
později: „vlastnoručně jsem ho táhnul do Olomouce.“), je nucen se mu omluvit,
což učiní s krajní nechutí:
HEJNA: Idioti! Tak to by souhlasilo. Omlouvám se vám. Já pana štábního
osobně znám…ještě z mobilizace…
VIKTOR: Aha…
HEJNA: Nezlobte se. Mládenci se vám musí omluvit.
VIKTOR: Prosím vás – raději ne.
Šli mi sice na nervy, ale udeřil jsem já – první.
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HEJNA: Totiž, abyste rozuměl…chodí mi sem všelijaká pakáž. Ale já jim ten
Texas zatrhnu. Tady nebude žádný Sorento.
VIKTOR: To je snad… v Itálii.
HEJNA: To nevadí… já to nesnesu. Tady to bude jako všude v normální
vesnici…14
Hejna, který tu byl první („a neodnesl jsem si ani pitomý rádio…“) rozhodně
nespatřuje ve Viktorovi tu pravou autoritu hodnou pověsti zahraničního vojáka,
působí na něj dojmem nerozhodného slabocha. Tím spíše ho dráždí Viktorovy
cigarety („To jsou americké?“), jeho chabý zdravotní stav („…s tím jste byl u
letectva?“) i vojenský řád v krabičce („No prosím… A nám dal hovno.“) A
koneckonců jeho naivita - když se Viktor ptá, kdo mu dá klíče od jeho nového
domova, Heidemannova domu („´ste blázen? Tam chybějí vrata…“).
Je na místě zodpovědět si otázku: jaké typy „národních správců“ film
v postavách Viktora a Hejny ukazuje? Dosti deziluzivní až truchlivé postavy plně v duchu poetiky českého filmu šedesátých let. Ani jeden z mužů není typ
vítěze války,

i když oba k nim oficiálně patří. Oba jsou svým způsobem

zdeformovaní, a oběma je souzeno v tomto truchlivém příběhu přijít o všechno komisař bude nakonec zastřelen a Viktor přijde o jediného blízkého člověka,
Adelheid. Viktor vlastně nesplňuje základní předpoklady pro plnění svého úkolu
národního správce, který by se měl taktéž postarat o Heidemannovu továrnu byť ještě v novele mluví o tom, že mu jde hlavně o to, aby se v zámečku všechno
nerozkradlo (Hejna: To vám nejde o moc. Tam už je totiž všechno dávno
rozkradené.)15 Sám to potvrzuje slovy, že se sem jel „zahrabat před světem“,
netají se tedy tím, že do Černého Potoka odejel v podstatě jako do sanatoria.
Stejně tak Hejna ovšem nenaplňuje obvyklý ideál strážce pořádku
v pohraniční vsi, tak jak byl nastolen v padesátých letech. Místo nadšeného a
skromného stranického funkcionáře typu Andreje Bagára je tu Hejna – chlap před
penzí, který se tu ocitl možná z nadšení, které rychle vyprchalo, možná
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z donucení či z pocitu povinnosti, v každém případě svůj úřad vykonává sice
poctivě, ale s jistou dávkou profesionální „ohoblovanosti“. Vztah Viktora a Hejny
ve filmu ovšem zcela neodpovídá původní představě scénáře ani tomu, jak byl
později vysvětlen v Körnerově novele. Takto vypadá dialog z filmu mezi nimi
v jednom z řídkých okamžiků vstřícné konverzace (příměří mezi nimi bylo
nastoleno tím, že Viktor přenechal ze své obdržené zásilky potravin podstatnou
část Hejnovi):
HEJNA: Myslím, …, že budeme spolu dobře vycházet….
VIKTOR: To se ví…
HEJNA?

Září je tu nejhezčí měsíc.

VIKTOR: Je. Přesně, co jsem potřeboval. Procházky, životosprávu a…zahrabat
se před tím…vším.
HEJNA:

To jste si kór nevybral.

VIKTOR: Proč myslíte?
HEJNA:

Vy si tu klidně spíte a…já vás tu jednoho krásného dne najdu

podříznutýho.
Znatelně jinak tento dialog vyzní, pokud tu uvedeme kompletní ukázku
z technického scénáře, s velmi detailními režijními poznámkami Františka
Vláčila, které přesně predikují technické pokyny pro kameru i herecké podání: 16
Obraz 40.
Heidemannův dům
Exteriér – den

17 záb.
102 m

146 PC – PD Hejna, za ním Heidemannův dům- mírný podhled –
jízda
Strážmistr se k němu pomalu šourá

Hejna:
Myslím…

řekne, hledě na Viktora /M. O./
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pátravě
vytírá si přitom kapesníkem opocený
vnitřek četnické čepice.

…že budeme spolu dobře vycházet…

147 BC Viktor – čtvrtprofil zezadumírný nadhled z pohledu Hejny
Viktor rozvalený v proutěné zahradní
židli, s nohama na druhé převržené,
se po strážmistrovi /M. O./ krátce
ohlédne a se slabým pousmáním
přikývne.

/Viktor:
To se ví…/

Odloží balíček se suchary na stůl,
smete s kalhoty drobky a jako by
dokumentoval dobrou vůli, sundá
boty s převržené židle a uvolní ji
strážmistrovi.
148 PC – Dvoj. BC – PC – Hejna,
pak i Viktor – panorama
Hejna odloží čepici na stůl a sledován
panoramou shýbne se pro židli. Je dosti
chatrná a zavrže, když usedne k Viktorovi
/tím se Viktor dostává do obrazu/.
Ten vyndá a otevírá malý perleťový
nožík.
Strážmistr si utírá opocenou lysinu
a mžourá do slunce.
Hejna:
Září je tady nejhezčí měsíc…
řekne, aby řeč nestála.
Viktor:
Je.
přitakává Viktor a čistí si nožíkem nehty
Přesně, co jsem potřeboval.
Procházky, životosprávu, a…
STŘIH V OSE
149 PD Viktor:
aniž by pozvedl schýlenou hlavou,
zahledí se někam mezi stromy
Viktor:
/a…/zahrabat se před tím…vším
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nedořekne. Konec věty se nějak
vytratí…
Hejnův hlas:
To ´ste si kór nevybral.
/To se si moc dobře nevybral/.
Odvětí mu Hejna ironicky.
Viktor si už zase čistí nehty.
zeptá se, aniž vzhlédne.

Viktor:
Proč myslíte?

150 PC Hejna, za ním VC Adelheid
Hejna:
Vy si tu klidně spíte a…
řekne strážmistr a na chviličku se
zarazí, neboť židle – jak se v ní chtěl
pohodlněji rozvalit, pováživě zapraská.
V té chvíli vyjde za ním z domu
Adelheid.
…já vás tu jednoho krásného dne
151 PC Viktor z pohledu Hejny.

Hejnův hlas:
…najdu pěkně podříznutýho.

Viktor si prohlíží upravené nehty.

A ještě do třetice, jak tato scéna vypadá v Körnerově nověle, napsané podle
literárního scénáře:
Myslím, že spolu budeme dobře vycházet,- připojil se k němu vrchní
strážmistr.
-To se ví,- přikývl Viktor a hodil úlomek sucharu mezi vrabce na cestě. Rozlétli
se nad vrškem drátěné klece mezi platany. Vrchní strážmistr zamžoural proti
slunci.
- Září je nejhezčí měsíc - Je, - usmál se Viktor. Seděli pod okrasnou kanadskou jedlí hned na okraji
parku… (…) – Přesně, co jsem potřeboval. Pořádně se zahrabat před světem.
Takzvaný ideální život. Procházky. Životospráva. –
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- To jste si dobře nevybral. – Vrchní strážmistr vytáhl perleťový nožík a čistil si
nehty. – Máme poplach. Honíme pořád toho samého chlapa. Dokud nám nedají
psa, tak to nemá cenu.Volal jsem schválně do Olomouce. –
Viktor si rozepnul poslední knoflíček košile. Posunul proutěné křeslo na slunce.
- V Anglii jsem se nejvíc těšil, pane vrchní strážmistře, až se vrátím domů, sednu
si pod hrušku a budu se celý den dívat na slepice, jak hrabou a jak jsou úžasně
pitomé. Nic jiného nedělat.Vrchní strážmistr odfoukl okraj nehtu.
- Štábní kapitán vás moc chválí. Zajímal se ráno, jak se vám daří. To jsem
nevěděl, že jste takoví kámoši.- Víte, on znal moje rodiče, - přestal se usmívat Viktor a odvrátil se.17
Z porovnání uvedených tří verzí je patrné, že ve finální podobě filmu dává
Vláčil původním Körnerovým dialogům značně posunutý význam a navíc je
minimalizuje ve prospěch obrazu.18 Někdy tím dosahuje menší srozumitelnosti
v motivaci postav, nejznatelnější je to u postavy Viktora: z filmu se nedozvíme
nic o jeho původu (němé scény s rodiči byly z filmu vystřiženy nebo nebyly
nakonec natočeny), žádnou jeho vzpomínku na válku -

nevíme přesně,

co

všechno zlého se mu stalo, proč (kromě zdravotních problémů) se chce „zahrabat
před světem“, kde se v domě vzala Adelheid apod. Snad i kvůli těmto chybějícím
motivacím působil Petr Čepek v této roli na recenzenty nejméně přesvědčivě ze
všech hlavních postav, jako osvědčený herec, který se „umí tvářit“, ale jehož
výrazový rejstřík by už měl být širší. 19
Postava střážmistra Hejny ve filmu vychází ve filmu oproti novele a částečně
i v Körnerovu literárnímu scénáři odměřeněji a nepřístupněji: z filmu se
nedovíme, že Adelheid Viktorovi poslal on (replika ve filmu vypuštěna), stejně
tak v novele i v literárním scénáři je později odůvodněn precizněji Hejnův odpor
vůči tomu, že si Viktor „začal“ s Adelheid. Původně zněl Hejnův argument
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v duchu starosvětského pojetí řádu lidského života – láska podle něj nemůže
odůvodnit mravně závadné činy, což je v jeho očích rovněž vztah Viktora a
Adelheid. Komisař naopak ctí věrnost rodině, obětování vlastních pudů a vášní
vyšší disciplíně. Na Viktorův dotaz, má-li rodinu, odvětí zcela v duchu své litanie
o zkaženosti různých podob lásky, že mu žena utekla s kamarádem a jeho syn je
u babičky v Zábřehu („…rád bych si ho sem vzal nadobro. To chce ale víc
českých rodin, ať můžeme otevřít školu…no doufám, že do roka bude svatý
klid.“)20

Vraťme se ale k filmu – a k pravému významu vnějškově maximálně
stručného a oproštěného dialogu obou mužů u zahradního stolku: jeho pravý
význam spočívá v tak trochu triumfálním Hejnově odhalení identity ženy, která tu
Viktorovi už pár dní posluhuje:
„…slečna je jeho dcera. …To jste nevěděl? Dceruška náramného fašouna –
Heidemanna“,
„zgustne“ si na její charakteristice strážmistr.
„Heidemann si to zabral po židech a hrál si na šlechtice. Pořád říkám, co si
nepostavíš vlastníma rukama, nemáš mít.“
K tomu ještě přijde informace, že starý Heidemann zavíral polské zajatce na
dvoře do klece a jednoho prý umlátil na schodech před domem:
„Každý má, co zaslouží…Starý vypadá na provaz a dceruška drhne schody. Svým
způsobem spravedlnost…“
Jenže to už Viktor možná strážmistra ani neposlouchá. Propadá se do světa
svých snů a představ, a zajímá ho jen jedno:
„Pane vrchní strážmistře, nemohl bych si ji tu nechat?“
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9. 4. Adelheid
Je pozoruhodné, jak atypicky lhostejně se staví Viktor ke skrytým nebezpečím
pohraničních hor, jak byla vykreslována v literatuře před Körnerem, k tolikrát
zmiňované hrozbě wehrwolfů, lupičských rabovacích band, uprchlých esesáků,
ba i zdivočelých revolučních gardistů etc. Ne že by tato nebezpečí nebyla
přítomna, ale u Körnera a Vláčila více méně ustupují do pozadí, s jedinou
příznačnou výjimkou: v samém závěru přichází tragický deux ex machina
v podobě navrátivšího se bratra Adelheid, který zastřelí strážmistra a usiluje o
život Viktorovi. Anonymní střelba, která provází první Viktorovo ulehnutí do
postele, ho zatím valně nezajímá. Viktor je u cíle: je sám, tak jak už dlouho nebyl
a chtěl být:
„Vstoupil do pokoje v podkroví(…) Zahrady pod okénkem už byly ve tmě,
z lesů se ozývaly výstřely a doznívaly čistě v ostrém horském prostředí. Viktor
naslouchal výstřelům. Proč tu jsem? Pak bylo ticho, byl tu v bezpečí, sám, jak si
vždycky přál, zhasil svíci, odložil tlumok, stáhl koženou bundu, pistoli na
popruzích zavěsil přes vyřezávané čelo postele. Lehl si na širokou matraci,
zachytil se čouhajících žíní a rozplakal se.“ 21
Tolik úryvek z literárního scénáře, ve filmu se Viktor zachová „mužněji“ –
zapálí si cigaretu a v klidu usne. Ráno se probudí do světa, v němž má nadále
fungovat jako osamělý vlk, a do něhož – zpočátku jako vetřelec - přichází
Adelheid. Velmi promyšleně ji uvádí Vláčil na scénu za pomoci zvukových
asociací: Viktorovi se k ránu ve snu vrací pocit z cesty vlakem, krátkým
flashbackem se vracíme do tunelu v horském údolí, slyšíme rytmické zvuky,
snad pístů lokomotivy. Viktor prochází ze sna ke bdění, zvuk, jakoby mírně
zdeformovaný, pokračuje. Uvědomuje si, že ho slyší odněkud zdola, vstane,
vyjde z pokoje a jde opatrně chodbou s pistolí v ruce. Zvuk najednou přestane,
jako když utne, a místo něj slyšíme zašplouchat vodu v kbelíku. Pak začne
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nanovo s železnou pravidelností – Viktor opatrně přejde na schodiště nad halou a
dole spatří klečící ženu, která drhne podlahu. Ona tedy byla to, co slyšel. Jako
mašina, chtělo by se říci. „Byla to dokonale nevýrazná tvář, sice mladá a ne
právě nehezká, jenom tak bez významu, jako by si přála, aby byla okamžitě
zapomenuta. Asi opravdu nerozumí a netečně civí do kbelíku se špinavou
vodou.“ 22
První uvedení Adelheid na scénu se tedy nese v klasickém, možno říci
konvenčním duchu „pravé německé ženy“. S nehezky „pracovně“ uvázaným
šátkem na hlavě, s hubeným až mírně kostnatým obličejem a špičatou bradou,
zcela zabrána do práce, o které nevíme, jestli ji vykonává s nechutí, s ponížením,
se skrytými emocemi či naprosto lhostejně. Němka, která nerozumí slovo česky a to je také to první, co Viktorovi řekne. Aniž by ho ignorovala, přesto si ho
nevšímá. Brzy se ukáže, že zná v domě zná každý kout, ale zpočátku to nedává
najevo. Snaží se chovat ve svém bývalém domově přesně tak, jak praví
Körnerova charakteristika: jako by si přála, aby byla okamžitě zapomenuta.
Výše popsaná návštěva strážmistra Hejny, při které mu Hejna prozradí, kdo je
žena, která mu posluhuje, je důležitým předělem – teprve od tohoto okamžiku se
Viktor začne zajímat o svou společnici, začne ho zajímat její osud, snad dokonce
dojímat. Jestliže dosud mu byla v podstatě lhostejná, od této chvíle k ní začne mít
ambivalentní vztah postupně rostoucí v citovou náklonnost dávanou najevo
různými pozornostmi, jež mají demonstrovat její částečné zrovnoprávnění:
odtrhne jí z rukávu kabátu bílou pásku – povinné rozpoznávací znamení
poražených Němců,

začne se s ní dělit rovným dílem o jídlo i o cigarety

(Adelheid jako dívka z lepší společnosti kouří téměř neustále). A hlavně se jí
konečně zeptá, a dokonce se „vybičuje“ k tomu říci to německy: jak se
jmenujete?
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9. 5. Řeč
Mezi oběma partnery od začátku jako ozvláštňující prvek a potenciálně
dramatický prvek ční jazyková bariéra.23 Je sice s podivem, že Adelheid jako
sudetská Němka nerozumí slovo česky (nebo téměř nerozumí, nevíme, nakolik
neporozumění zpočátku předstírá), ale při jejím někdejším společenském statutu
je snad tato neschopnost češtiny akceptovatelná. Vláčil si s pozoruhodným
smyslem pro gradační vlny, po nichž následuje zklidnění, pohrává s odkrýváním
Adelheidiných tajemství, přičemž okleštěná, protože cizojazyčná komunikace
mezi oběma protagonisty hraje klíčovou úlohu. Jejich komunikace je
jednosměrná – Viktor mluví na Adelheid česky, ona mu odpovídá německy.
Vždy začíná mluvit on, nikdy ona. Její promluvy v němčině nejsou opatřeny
titulky, čímž dochází k zajímavé situaci podstatně diferencovaného vnímání
divákem: ten, kdo nezná němčinu stejně jako Viktor, je tedy vlastně v jeho pozici,
němčiny znalí diváci mají pak před Viktorem jistý minimální „náskok“, byť je
nutné dodat, že promluvy Adelheid jsou tak řídké a jazykově jednouché, že
s předpokládá jejich základní porozumění divákem.24
V určitých pravidelných intervalech se Viktor pokouší ztéci jazykovou bariéru
a tím se citově přiblížit k Adelheid, jinde je rád, že ona je na jednom jazykovém
břehu a on na druhém. (“Jsem rád, že mi nerozumíš. Jako bych mluvil na psa“.)
Oproti tomu když Viktorovi o něco jde, a v tomto případě o to, aby s ním
Adelheid strávila noc, pak se s až mírně komickou nemotorností pokouší
„našprtat“ potřebnou větu ze slovníku, ovšem „Gehen sie in mein Zimmer und
erwarten sie mich im Bett“ se mu stejně nakonec bez chyb říci nepodaří…
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9. 5. Duch Heidemannova domu
Fotografie, obrazy, knihy, gramofonové desky, dokonce dětský památník
Adelheid, který Viktor najde a vykouzlí tím na její tváři snad první a poslední
úsměv: duch minulosti (německé) a přítomnosti (česko-německé) se neustále
prolíná všemi prostory

Heidemannova zámečku, který teď obývá nesourodá

dvojice lidí. Adelheidina existence v sobě tedy spojuje onu minulost i přítomnost,
a tím je její osobnost pro Viktora dráždivá, pro strážmistra Hejnu spíš rozčilující.
Odkrývání stop včerejška začíná v jejím bývalém, snad ještě dívčím pokoji
s modrou barvou stěn, bílým klavírem, bustou Mozarta na něm, zkrátka v jakémsi
biedermeierovském přepychu, teď už poněkud „vyšisovaném“ – klavír neladí a
jeho struny drnčí, na zrcadle vrstva prachu, do níž se dá psát atd. Vraťme se ke
zmiňovanému dialogu na zahradě mezi strážmistrem a Viktorem, kdy Hejna
„kádruje“ Adelheid jako „dceru náramného fašouna“ (Můžu ji vyměnit, jestli se
bojíte… Ona je spíš po matce…To byla hodná a pobožná ženská…ale já bych
dneska nevěřil nikomu…) Viktor náhle jakoby zcela nevysvětlitelně opustil
strážmistra – ocitáme se v Adelheidině pokoji, kde Viktora při prohlídce
doprovází strážmistrův hlas (slyší ho už v retrospektivě?) Tato scéna vznikla
zjevně až dokonale promyšleným sestřihem, ve scénáři zůstává Viktor na
zahradě. Tak např. Viktorovo zaváhání u zrcadla: strážmistr – „pojďte, něco vám
ukážu“ – Viktor se stále nehýbá – „no pojďte, pojďte – zve ho znovu strážmistrův
hlas a Viktor přechází k oknu a jeho pohled padne na klec na dvoře, do které
strážmistr „instruktivně“ vleze. Hnus, co? Takhle vypadal ve středověku pranýř. houpe se strážmistr rukama na tyči jako na kladině

- starý Heidemann sem

zavíral polské zajatce…)
Tento kontrapunkt řeči a obrazu představuje jde o jednu z nejpůsobivějších
„zkratek“, jakými Vláčil postihuje paralelně časy minulé a čas přítomný ve vší
ambivalentnosti (detail na dětskou fotografii na stěně – kdoví, u čeho všeho
byla… ). Zároveň poprvé vyjadřuje jasnou distanc mezi myšlením strážmistra a
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Viktora. Na Hejnu dýchá z každého kouta zámečku duch nacismu a němectví
obecně, které je třeba vymýtit (nezapomeňme: Žádný Schwarzbach, ale Černý
Potok). Co se týče Němců, Hejna se obrací výhradně k minulosti a přítomnost
pro něj sestává ze dvou zásad: pořádku a odplaty. Viktor se staví k minulosti ne
snad lhostejně, ale jako k době, kterou nelze změnit a je třeba ji nechat za sebou,
nerozdmýchávat v sobě nenávist, kdysi oprávněnou, ale teď už zbytečnou a
nesmyslnou, ničemu nesloužící.
Součástí německého ducha domu, minulosti, kterou potřeba nechat v klidu
doutnat a dohasínat, jsou také scény v knihovně, která jako zázrakem unikla
rabování. Viktor má ke knihám instinktivní úctu, forma pro něj v tomto smyslu
přece jen nabývá vrchu nad obsahem. (Strážmistr: Udělal jste pořádek
v knihovně, to rád vidím.) Za hřbety knih ovšem čeká překvapení – schovaný
alkohol. „Osud. Všude jsem hledal, ale knihovna mě nenapadla“ – tato
strážmistrova reakce jako by jej zpětně usvědčovala z toho, že při obsazování
Heidemannova zámečku přece jen nebyl tak nezištný, jak se tváří. K tomu ještě
příznačná miniatura: při večírku v zámečku hodí Hejna do krbu nejen fotografii
Hitlera, založenou v nějaké knize, ale i knihu samotnou (Viktor: Promiňte, knihy
pálit nebudu), kdežto naopak Viktor z rozmaru „crnkne“ do ohně zbytek láhve
koňaku (Hejna: Neblázněte, škoda každé kapky!)
Přízraky nacistické minulosti se ovšem i během opileckého večírku ve složení
Viktor, strážmistr Hejna a gardista Jindra - a Adelheid jako obsluha- ozvou
s podivnou naléhavostí, a to hned dvakrát: poprvé ve formě poněkud
stereotypního vidění německé povahy: Adelheid je Hejnou zpola galantně, zpola
posměšně pozvána, aby si s nimi přiťukla, překvapí pak Hejnu tím, že skleničku
koňaku vypije „na posezení“, což ho konsternuje v pozitivním i negativním slova
smyslu. ( Správná německá žena. Drží krok za každou cenu. To je jediný, čemu je
naučili.)25 Druhý moment je mnohem vážnější: když opilý gardista Jindra pustí
vymění na kufříkovém gramofonu desku a

místo Straussova valčíku ozve

nacistická pochodová píseň. Adelheid, která se celý večer chovala jako vzorná
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hospodyně („…vlasy měla vyčesané, na bělostné halence se objevily načechrané
krajky. Pohybovala se jako pravá zámecká paní.“)26 se pojednou s náznakem
vítězoslavné ironie postaví takřka do pozoru a s neskrývaným pohrdáním si měří
své tři společníky, věznitele bez úrovně. O jejím skutečném smýšlení vlastně
nemáme jistotu, neboť už jenom skrze jazykovou bariéru je odkázána na řeč těla,
očí a gest, a to ještě s omezením, že cokoliv naznačí, může být použito proti ní.
„Zbavena možnosti promluvit za sebe (jakákoliv forma sebeinterpretace je u
Adelheid předem vyloučena) je postavou vedenou, paralelně formovanou cizím
pohledem.27 Hejna, ve kterém tato příhoda vzbudí znovu protiněmecké emoce, se
nakonec začne chovat jako barbar a střílet do obrazů. Viktor nakonec oba dva
hosty vyhodí.
9. 6. Čech a Němka

V české kinematografii se motiv lásky mezi Čechem a Němkou objevuje už před
Adelheid (zajímavé je, že nikoliv vztah Češky a Němce – zjevně mohl být
německý národ rehabilitován pouze prostřednictvím tzv. „něžného pohlaví“).
Vzpomeňme znovu filmy

ROČNÍK

OZNAMUJE SE LÁSKÁM VAŠIM

21, v 80. letech pak Kachyňovu love story

(1988). Případ poručíka Chotovického je ovšem

první v poválečné české kinematografii, kdy se hrdina rozhodne ignorovat realitu
českého pohraničí a proti zvyklostem a obecnému mínění se sbližovat
s příslušnicí poraženého, nepřátelského národa. Dostává se kvůli tomu do
konfliktu s vrchním strážmistrem Hejnou, který tu reprezentuje většinové mínění
(ono dogma, o kterém píše Miloš Fiala): V literárním scénáři měl jejich dialog
tuto podobu:
- Co chcete, když ji necháte na pokoji?- Dvě flašky koňaku. –
- Dobře, donesu je ještě dnes. -
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Vrchní strážmistr vstal, odstrčil Viktora a zavřel okno.
- A pak vám chci dát jednu přes hubu, pane Chodovický. Zabavím vaše zásilky a
nakonec ji zadrátuju a ještě ohlásím, že jste mě chtěl podplatit. –
Viktor si rozepjal bundu, shrnul dolů límec a usedl ke stolu. Vrchní strážmistr se
díval na jeho skloněnou hlavu bez zadostiučinění.
- Je vidět, že jste byl pryč a nemáte tu praxi jako my tady, pane Chodovický, dodal unaveně a promnul si oči. – Člověče, vy jste hadr, je mi z vás špatně.
Chcete si koupit ženskou za dvě flašky koňaku. –
Viktor mlčel.
Vrchní strážmistr se rozkřikl:
- Víte, co se dělá s lidma, kteří se peleší s Němci? –
Nic dál nekřičel, v tom, jak seděl Viktor u stolu, ho něco mátlo a ozbrojovalo.
Povzdychl si.
- Za války, - pozvedl konečně hlavu Viktor. – to je rozdíl, to prostě neomlouvá
nic na světě. Ale teď už je konec, krve bylo dost. –
- Neexistuje. Žádný konec, vážený pane, - řekl vrchní strážmistr, - ti zůstanou
pořád stejní. Mají to v povaze. –
Kostelní vrata se otevřela a z kostela vycházely stařeny ve smutečních šatech,
malé děti, starci, všichni v tmavém a mlčeli. Z deště prozařovaly bělostné límce
jeptišek.
- My jsme s tím nezačali, - řekl vrchní strážmistr.
- Jistě, pane strážmistře, - řekl Viktor. – Pro mě to přesto skončilo. Mně oddělali
Angličani v Port Saidu nejlepšího kamaráda… (…) A Německo je srovnané se
zemí. Mám toho dost. 28
V samotném filmu zůstalo z tohoto obsáhlého, v podstatě vysvětlujícího
dialogu mezi Hejnou a Viktorem jen torzo, ze kterého se dozvídáme strážmistrův
jadrně vyjádřený názor na Viktorovu údajnou snahu „koupit“ si Adelheid za
zmíněné dvě lahve koňaku. Existují ovšem výjimečné situace, za nichž je
strážmistr ochoten Viktorovi známost s Adelheid tolerovat, a to pod podmínkou,
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že se Viktor bude chovat jako vítěz. Poprvé se to projeví v okamžiku „předávání“
Adelheid Viktorovi:
VIKTOR: Co to říká?
HeEJNA: Nechce tady zůstat….představte si! raději prý zůstane v lágru. … ale
tady ne!
VIKTOR: Škoda. Přece s ní zacházím slušně.
HEJNA: To je pávě, kamaráde, omyl…. Žádné dlouhé mazlení. (k tomu Vláčilův
režijní pokyn: - „rozkládá Hejna s familiárností dohazovače a tvrdě se podívá na
ženu.“ )29
Podobně v okamžiku osudného konfliktu kvůli nacistické písni na večírku Hejna
považuje Viktorův pracně nacvičený a konečně použitý rozkaz „gehen sie in mein
Zimmer… pouze za vcelku legitimní variantu toho, co by udělal on sám ( já ji
odsud vykopnu!):
HEJNA: „Aha, tak takhle“!? Proč ne, souhlasím“.
(dosedne na stůl) „Žádné fóry“ (uvažuje). „Případně dát přes hubu.“
VIKTOR: Co jste říkal, pane vrchní strážmistře?
HEJNA: Nic, kamaráde, nic…to je vaše věc.
Strážmistrův monolog ovšem příznačně pokračuje v návaznosti na předešlé
téma: „Jsem spokojen. Co se tady vypilo…to už by vyplavilo domovníka.“
(Viktorova ruka přikryje nejbližší sklenku. Strážmistr k němu tázavě vzhlédne,
pak pokrčí rameny).
HEJNA: Taky dobře. Dorazím to sám…To pan kapitán Brandejs byl jinej
sekáč…Náš člověk. Partyzán a benešovec…šest let v odboji…S tím jsem to tady
obsazoval…30
Vidíme tedy, že představa mužnosti ve strážmistrových očích vypadá přibližně
takto: mít výdrž v pití a k poraženým Němcům – či Němkám - se chovat z pozice
vítěze. Ani jedno Viktor nesplňuje. Je však třeba říci, že podobně rezervovaně se
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k Viktorovu milostnému „úletu“ staví i jeho přítel, který ho do Černého Potoka
vlastně poslal, štábní kapitán Vymazal. Když upozorňuje Viktora na to, že půjde
k soudu svědčit proti Adelheid, podotýká: „Jednu radu, Viktore. O tom, co bylo
mezi tebou a tou Němkou, neříkej ani slovo.“ 31
Existuje tu však ještě jiná poloha soužití Adelheid a Viktora, poloha
„vermmerovská“, 32 nejen co do výtvarné inspirace obrazy domácího zátiší tiché
a mírumilovné práce. Tak např. po první noci, kterou spolu stráví, nalézá Viktor
Adelheid v kuchyni, jak krájí zeleninu, (detaily na náhle prosvětlený prostor
kuchyně, Adelheidiny rozpuštěné vlasy, které si shrnuje z čela apod.) V těchto
řídkých okamžicích jako by Vláčil s Körnerem přece jen chtěli dát svému
nezdravému idealistovi za pravdu, že prokletí dvou bytostí v rozděleném světě
může být překonáno. Je to ale opět jen vizuální iluze, zhmotnění Viktorových
představ o idylickém domácím krbu. Rozuzlení je nakonec tragické – jako by
mělo potvrdit

mínění strážmistra Hejny o sudetských Němcích: poté, co se

nečekaně vrátí z fronty bratr Adelheid, voják Hansgeorg Heidemann, se dosud
více méně poklidná atmosféra v domě obratem ruky mění v klasický „western
z Divokého severu“, ovšem s nezaměnitelně Vláčilovskými rysy zmaru, takřka
apokalypsy. Viktor v koupelně uklouzne na krvi zastřeleného strážmistra Hejny
(zkrvavené tričko jako jedna z křižovatek jeho vývoje: od této chvíle už jeho
láska k Adelheid nemůže mít podobu nevinné milosti, jež jim byla dána shůry).
V pokoji Adelheid dojde ke rvačce mezi Viktorem a Hansgeorgem, a ona sama
pak přichází jako němý svědek, který se mstí oběma nezvaným hostům bez
rozdílu.33 Zatčená Adelheid končí dobrovolně se životem, neboť nechce a neumí
nést tíhu Viktorovy náklonnosti ani vděčnosti k němu – ta by kontaminovala její
život člověka s vlastní, byť enormně pokřivenou integritou. Poslední dialog mezi
ní a Viktorem, jako jediný v celém filmu tlumočený starou Němkou v neosobním
prostředí provizorního národního výboru, je nakonec Viktorovým „hřebíčkem do
rakve“, nejen pro ni,34 ale vlastně i pro něho samého.
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9. 7. Vrány na poli
Je na čase vrátit se k otázce: která jakoby k osudu Adelheid a Viktora náležela
jen částečně: jaký obraz sudetoněmecké národnostní skupiny jako celku je v této
truchlivé baladě prezentován? Dá s říci, že problém

sudetoněmectví jako

takového film spojuje výhradně s tragickým příběhem hlavních hrdinů. Všechny
atributy zániku německého charakteru tohoto kraje jsou symbolicky naplněny –
hlavní německá postava – Adelheid, stejně jako její bratr, jsou mrtvi, jejich dům,
v němž původně bydleli Židé, je vyrabován a poničen. Ostatní Němce prakticky
skoro nevidíme, s výjimkou dvou starých žen, které přišly Adelheid říci o
popravě jejího otce. Evidentně je německé obyvatelstvo částečně zavřené ve
sběrném táboře (strážmistr hovoří o tom, že se Adelheid vrátí do“ lágru“) a čeká
na odsun, i když - nikde se ve filmu explicitně o odsunu nehovoří. Znamená to
tedy, že sudetoněmecký živel, zapletený beznadějně do válečného dědictví,
symbolizuje pro tento kraj neštěstí, zkázu, smrt?
Pozoruhodný je okamžik, kdy Viktor po rozloučení se strážmistrem na začátku
filmu odchází hledat svůj nový domov. Detail do mlčící tváře německé stařenky
přes sklo okna vystřídá protipohled zevnitř (Vláčil chtěl původně těchto průhledů
skrz okna do krajiny natočit několik, nakonec ve filmu zůstal jen tento jediný):
Viktora vidíme za odrhnutou záclonou jít po svahu ke kostelu, ve zvukové stopě
začne Bachův chorál hraný varhanami a do hudby zní jakási dětská říkanka, snad
úryvek z pohádky, pravděpodobně přednášený hlasem samotné Adelheid: „Eines
Tages erblickte Ulrich unter einer alten Kiefer am Waldesrand ein riesiges…
Ungeheuer mit zwanzig Köpfen. (Jednoho dne uviděl spatřil Ulrich pod starou
borovicí na kraji lesa obrovskou nestvůru s dvaceti hlavami“.) Jak upozorňuje
Petr Mareš, může se jednat pouze o jeden z poukazů na přítomnost a zároveň
minulost Němců v tomto kraji, ale zároveň i o symbolické varování Viktorovi, že
cesta, po níž se dává, je cestou „mnohočetného ohrožení“.35
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Osudovost a nevyhnutelnost tragického konce vztahu Viktora a Adelheid byla
původně zarámována miniaturním příběhem mladého českého děvčete. První
setkání s ním se odehraje na začátku: Viktor hledá Heidemannův dům. Zastaví se,
bezděčně přitahován melancholickou scenérií, která se před ním otevírá - pole na
jeho okraji Boží muka. Es ist vollbracht - Dokonáno jest. Jeho pohled spočine na
prastarém německém nápise, který na počátku filmu můžeme chápat nejen
v biblickém slova smyslu, ale jako epitaf za všechny mrtvé právě skončené války.
Na druhé straně – v dálce za polem, pracují Němky, všechny oblečené v černém a
s bílými páskami na rukávech. Je slyšet německou řeč, více méně nezřetelné
hlasy, snad výkřiky rozkazů. Vláčil měl přesnou představu, jak v této scéně uvést
do děje německé postavy, jeho úmyslem bylo, aby Němky pracující v dálce za
polem připomínaly ve svých černých šatech

vrány, aby tedy působily (v

kontrastu k zelenému, místy hnědému poli) „tónem, který naznačuje truchlivé
děje i možná neštěstí“.36 V dalším záběru vidíme Viktora jít vstříc tomuto
podivnému shromáždění, osamělého, instinktivně váhajícího, jakoby ztraceného
uprostřed pole. Z jeho cesty ho povolá zpět mladá dívka – Češka. Její křik má
v ději svůj klíčový význam. „Pane, kam to chodíte, Tady jsou všude miny!“
Nebezpečí je tedy nejen symbolické, ale zcela reálné - Viktor stojí v prostoru
mezi křížem a ženami - „vranami“, reálně ohrožen. Ženy stojí nehnutě a dívají se
na něj. (V Körnerově novele jsou mezi nimi i jeptišky, které dokonce zpívají, což
by opět zcela měnilo atmosféru scény, jež je ve filmu doprovázena teskným
chorálem z pera Zdeňka Lišky.). Snad proto zlostná reakce děvčete na to, že
Viktora Němci před minami nevarovali (Ještě toho nemáte dost, Basslere?! Já to
na vás řeknu!).
Viktor dojde po svých původních stopách zpátky do bezpečí a rozvine se
dialog mezi ním a děvčetem, vezoucím konev mléka. Jeho energičnost a
odhodlanost není prosta trpkosti („Já vím, co je to za lidi, my tu s nima bydleli
celou válku sami. Podminovali taky mrtvoly, když odcházeli, ani jsme je nemohli
pohřbít.“)

Snad měla postava děvčete symbolizovat zdravou a do jisté míry
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optimistickou, byť nikoli bezstarostnou českou budoucnost tohoto kraje. Dívka dá
Viktorovi napít mléka, on jí nabídne žvýkačku, a rozejdou se. Zdánlivě
bezvýznamná epizoda, jakési pokračování Viktorova zasvěcování do poměrů
v pohraničí, jako když strážmistr Hejna jede obhlédnout místo dalšího úmyslně
založeného požáru ve vsi. („No prosím, to je tady každý den.“)
Scéna s křížem a s děvčetem se měla opakovat v pozměněné podobě na
samém konci filmu, v literárním scénáři má scéna tuto podobu:
„U kříže v poli se zastavil.
Dlaní smetl sníh překrývající nápis v kameni. Dokonáno jest!
- Pane, promiňte. Pamatujete si na mě?Otočil se. Po bílé cestě šla dívka a táhla na sáňkách cínovou konev.
- Chtěl jste tenkrát trochu mlíka, - vysvětlovala a její skráně byly mrazem
červenější na zdravější než v létě. - Pořád jsem vás vyhlížela, ale vy jste tu už
nešel ani jednou. – Dívka postavila konev na rozcestí .- Říkala jsem si, jestli se
vám něco nestalo…Vy od nás odjíždíte?-Ano, půjdu na nádraží.- Já taky pojedu pryč. Budu chodit v Olomouci do školy. (…)Třeba se tam spolu
uvidíme. Pohnul slabě rty a řekl:
-Ano, to určitě.Dívka se na něho usmála. Přikývl a zároveň se naposledy podíval k vesnici.
Kromě tlumoku si odsud nic neodnášel. Vykročil po umrzlé silnici.
- Můžete jít přes pole, - volala dívka za ním, - miny tam už nejsou....Odbočil z cesty. Začínalo sněžit. Středem zavátého, v bělostném příkrovu
rozlehlého pole vedla pěšina. Byla dost hluboká a prošlapaná stopami těch, kdo tu
šli před ním. Jinak byl sníh všude kolem nedotčený.“37
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Po finálním sestřihu má nakonec tato scéna tuto, velmi stručnou a lapidární
podobu: za doznívajícího hlasu mladého komisního policisty předčítajícího
úmrtní protokol Adelhied najíždí kamera z celku na polocelek krajiny a kříže:
všude je sníh, a nápis Es ist vollbracht, který má teď pro Viktora zcela konkrétní
tragickou podobu, si můžeme připomenout jen v paměti. Otočen zády jde Viktor
okolo kříže a míjí ho, aniž by se zastavil. Na zádech nemá nic, ani ten svůj jediný
tlumok. Odchází do minového pole? Lze tuto scénu interpretovat také jako
možnost jeho sebevraždy? Tak jako jsou rozostřeny některé motivace Adelheid,
není dopovězen ani osud Viktora. Smrt reálná ovšem může být postavena na
roveň smrti duchovní. Fatální spojení Viktora a Adelheid jako by napovídal ještě
jeden detail, patrný jen při bližším „ohledání“ filmu: lze si všimnout, že když
Viktor v knihovně najde památník mladé Adelheid, narazí v něm také na české
věnování podivně melancholického vyznění (uměla Adelheid přece jen česky?):
text zabraný v krátkém detailu zní, pokud se mi ho podařilo správně rozluštit,
takto:
Boží slunce (…)
ve slepotě oddychujícího času
jde k rozcestí v poli,
kde se rozejdeme, tam stojí kříž.
Vedle textu je pak malůvka dvou dětí, chlapce a dívky, obrácených zády a
vedoucích se za ruce. Lze v tomto zvláštním přání v památníku spatřovat odkaz
na poslední cestu Viktora ze vsi?
V každém případě konec filmu oproti původně zamýšlenému finále s mladou
dívkou je pesimistický až na dřeň, není tu možno najít ani onu pověstnou kapku
naděje. Těžko si představit prostší a zároveň výmluvnější metaforu ztráty Boha,
veškeré víry v budoucno, ve smysl života.
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Poznámky k 9. kapitole
1) Srov. Jan LUKEŠ: Adelheid – encyklopedické heslo, Iluminace 8, 1996, č. 2, str. 179
2) Sandra PUDILOVÁ: S režisérem Frant. Vláčilem o filmu Adelheid, Záběr 1968, č. 21,str. 3
3) Tento zážitek později Körner literárně zpracoval v novele Zrození horského pramene (1979),
podle níž natočil Karel Kachyňa film CUKROVÁ BOUDA (1980)
4) „My jsme se po otcově smrti vrátili na severní Moravu, odkud rodiče pocházeli. Poražený
německý živel byl podle mě také obětí války. A oběti války jsou si mnohem bližší než
vítězové. Proto jsem se nikdy nezúčastnil nějakého jásání. Tehdy se moc slavilo, ale já jsem
důvod ke slavení neměl. Proto jsem šel například do skautu, i když na nás malí "sokolové"
řvali, že jsme hitlerjugendi.“ Ďábel si rád bere podobu šaška. (rozhovor Heleny Hejčové
s Vladimírem Körnerem, Reflex 10, 1999 č. 40., 18-21)
5) Miloš FIALA: Vláčil, Körner, Adelheid, Film a doba 15, 1969, č. 12, str. 642
6) Stanislava PŘÁDNÁ: Poetika postav, typů, (ne)herců, str. 244. In: Démanty všednosti,
Český a slovenský film 60. let, Praha 2002
7) K tématu antihrdiny v českém filmu píše Zdena ŠKAPOVÁ: (Cesty k moderní filmové
poetice, In: Démanty všednosti, str. 65):
„Pocit absurdity existence v našich podmínkách přes vnější morfologickou shodnost byl zcela
jiného původu než ten, který zakoušeli antihrdinové západoevropského filmu: vyrůstal
z totalitní zkušenosti schizofrenního rozštěpení reality na její ideologickou verzi a na její
skutečnou podobu.“ Domnívám se, že tento postřeh lze aplikovat nejen na antihrdiny současné,
tj. postavené do tehdejší aktuální současnosti Československa 60. let, ale i na Viktora a
Adelheid, jejichž bezvýchodný příběh má obecnou platnost bez ohledu na aktuální dobu. Není
také tajemstvím, že Adelheid musela v kinech při svém uvedení rezonovat značně
s pesimistickou atmosférou doby a stejně tak je zřejmé, že film na poslední chvíli stihl
poslední vlnu pesimistických děl uvedených do kin počátkem 70. let. Viz např. HLÍDAČ,
KATEŘINA A JEJÍ DĚTI, NAHOTA, KLADIVO NA ČARODĚJNICE nebo PŘÍPAD PRO ZAČÍNAJÍCÍHO
KATA.
8) NFA, technický scénář filmu Adelheid, S- 1055 – TS – 2, str.1
9) „Na jedné straně bych neherce potřeboval. Na druhé straně jsou však v Adelhaid pasáže tak
silné, že si to absolutně nemohu dovolit. A tak se to snažím řešit tím, že nehledám herce jen
v barrandovském rejstříku, ale v nejrůznějších divadlech, nejen pražských. Protože postavám
v ADELHEID musí divák věřit a to je vyloučené u známé herecké tváře, kterou má divák
zafixovanou z určitého druhu rolí…“ Srov. Záběr 1968, č. 21, str. 3
10) Srov. Stanislava PŘÁDNÁ: Poetika postav, typů, (ne)herců, str.163-164.In: Démanty
všednosti, Český a slovenský film 60. let (Praha 2002). Jan Vostrčil je snad až výjimečným
případem „nehereckého profesionála“ či „autorského neherce“, ale zároveň představuje řídký
případ člověka, který dokázal díky svému již profesionálnímu soustředění právě u Vláčila
sehrát postavu v diametrálně odlišné situaci než ve filmech Formanových či Passerových.
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11) NFA S- 1055 – TS – 2, str.14
12) Tamtéž, str. 17-18
13) Myšlen Národní výbor a Ministerstvo národní obrany.
14) Tamtéž, str. 22
15) Vladimír KÖRNER: Adelheid, In: Podzimní novely, 1980, str. 18
16) NFA S- 1055 – TS – 2, str. 81
17) KÖRNER, c.d. str. 36
18) Vláčil tuto snahu vyprávět obrazem na úkor slova zřetelně potvrzuje: „Všechny Körnerovy
věci se velice těžce obsazují, protože Körner je v podstatě epik, což znamená: dialogy, které
používá, se použít mohou ale také nemusí, někdy úplně stačí kamera, prostě vzato zpětně se to
zle obsahuje.“ Srov.: S. PUDILOVÁ, tamtéž.
19) Miloš FIALA, tamtéž.
20) NFA, S – 1055 – LS, str. 50
21) Tamtéž, str. 11
22) NFA, S – 1055 – LS, str. 12
23) Srov. Petr MAREŠ, „Gehen sie in mein Zimmer“ - k vícejazyčné komunikaci ve filmu,
Iluminace 8, 1996, č. 2 str. 37-52
24) Zde je nutno upozornit na příkladnou péči autorů o věrohodnost německé výslovnosti
představitelky Adelheid - Emma Černá přednesla své party prakticky bez akcentu, podobně
jako se to zdařilo ve scénách přepadení saského hraběte Kristiána ve filmu MARKETA
LAZAROVÁ, kde ovšem německé party - rovněž neopatřené titulky - – mluví částečně němečtí
herci. Srov. Český hraný film IV. - 1961 - 1970 2004, str. 183)
25) V poněkud mrazivé variantě se měl podobný soud o Adelheid podle scénáře potvrdit
způsobem jejího odchodu ze života: „Podívejte se, - prohodil za ním kdosi do tmy,- vkleče. Na
to musí být koňská povaha…“ Ve filmu je toto hodnocení méně explicitní: „To je šílený…“
Srov. NFA, S – 1055 – LS - 2, str. 63
26) KÖRNER, Adelheid, In: Podzimní novely, 1980, str. 48
27) Stanislava PŘÁDNÁ, c. d. str. 244
28) S- 1055 LS – 2, str. 39 – 40. Scéna se odehrává ve chvíli, kdy Viktor čeká na četnické
stanici na Adelheid, kterou pustil na zádušní mši za jejího otce, popraveného v Olomouci.
Z filmu byla scéna vypuštěna, stejně jako dialog Viktora se strážmistrem.
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29) S- 1055 – TS str. 88

30) Tamtéž, str. 127-8. Následující pasáž už bohužel z filmu vypadla: „…A pak se zjistilo…, že
je to drogista z Přerova. ….a žádný kapitán. To ´sou oni. Má to metály a v podstatě je to
notorický alkoholik.“
31) S – 1055 – TS, str. 208
32) Stanislava PŘÁDNÁ, c. d. str .245
33) (Vláčil: „bije do nich s chladnou sveřepostí…“) Srov. S- 1055 – TS str. 198, LS – 2 52.
34) Srov. František VLÁČIL, Explikace k filmu Adelheid, Film a doba 15, 1969, č. 4, str. 212
35) Srov. Petr MAREŠ: „Gehen sie in mein Zimmer“ - k vícejazyčné komunikaci ve filmu,
Iluminace 8, 1996, č. 2, str. 50
36) Zdena ŠKAPOVÁ: Cesty k moderní filmové poetice, str.109. In: Démanty všednosti, Český
a slovenský film 60. let
37) NFA, S- 1055 LS – 2, str.64-65
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10. kapitola – Škola nacionalismu?

„Dívali se mlčky, jak se ztrácí mezi kmeny a nízko nakloněnými korunami
starých jabloní. Snad někteří z nich měli pocit, jako by v něm odcházel cizí,
zmatený, nepřátelský svět, celá hořká minulost, plná trýzně a krvavých ztrát…
Silnější než vítězné uspokojení nad tím, že konečně po staletích nejistoty, kterou
generace odevzdávaly generacím, se natrvalo řeší osud národa a jeho práva na
samostatný, nikým nerušený byt, bylo v nich v této chvíli vědomí trpké nutnosti.
Bylo krásné snít o této chvíli, nebylo lehké ji prožívat, jestliže člověk nechtěl
v sobě popřít prostou lidskost.“
(Václav Řezáč, Nástup, 1951)1
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10. 1. Společný jmenovatel
Téměř na závěr autorovo přiznání: hodnotící klíč, kterým by se dala
poměřovat tak různorodá filmová díla jako

NÁSTUP, KOČÁR DO VÍDNĚ, VES

V POHRANIČÍ, ADELHEID, ÚNOS, ULOUPENÁ HRANICE, DÉMANTY NOCI a NOČNÍ HOST,

se nehledá lehko. Jsou mezi těmito filmy agitky, budovatelská a státotvorná
dramata i niterná díla neobyčejné vizuální a etické síly. Snad tedy lze odpovědět
alespoň na základní otázku: je-li chronologická řada filmů v této práci
zmiňovaných a rozebíraných něčím logická v čase, navazuje-li na sebe, pak čím?
A jestliže jediný objektivní sjednocující rys těchto filmů je fakt, že se všechny nestejnou měrou a nestejným stylem – pokoušejí nastolovat sudetoněmeckou
otázku, pak o čem svědčí právě jejich souhrn? Je něčím charakteristický jako
svého

druhu

výtvor

kulturní

politiky

poválečných

pětadvaceti

let

v Československu? A je vůbec možné generalizovat nad filmovými díly, jejichž
vznik a vyznění bylo tak úzce spjaté s otázkami ideologickými?
Kupodivu hned řemeslné hledisko je první, kde se filmy shodují. Všechny bez
výjimky jsou natočeny přinejmenším na slušné řemeslné úrovni, některé patří
mezi nejzásadnější příspěvky k poetice českého filmu 60. let. Což značí jistou
dramaturgickou péči věnovanou ožehavému tématu, jež se snažily zpracovat. A i
když zvláště

NÁSTUP

a

NOČNÍ HOST

jsou ryze propagandistickými díly, nelze jim

paradoxně vytknout žádné prohřešky profesního charakteru. Horší je to
s charakterem profesionála, který shodou okolností oba natočil. Ale nesuďme
raději - zdá se, že v tomto případě nelze podezírat Otakara Vávru, že by právě
v těchto dvou protiněmeckých propagandistických dílech spatřoval nějakou svoji
mimořádnou ideovou úlitbu době či režimu, větší, než bylo zvykem. Oba filmy
rovněž stojí mimo centrální díla Vávrovy služebnosti: i ostříleným cinefilům jsou
většinou neznámé. Nicméně kdybychom chtěli přijít na kloub hlubšímu smyslu
propagandy, jež se vymezovala vůči sudetoněmeckému živlu v poválečném
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filmu, začneme přicházet na to, že se nejedná o univerzálně zaměnitelný
nacionalismus, jak bychom možná očekávali. Je to nacionalismus ve specificky
českém podání a paradoxem zůstává, že většina zde zmíněných děl – tak
různorodých – tvoří jistou variaci na jeho téma.

10. 2. Válečná zkušenost
Při hledání kořenů musíme začít základní premisou, jež odpovídá výchozímu
stavu května 1945: obraz sudetského Němce se v poválečných letech prakticky
kryl po dlouhou dobu s obrazem německého nacismu. Zjevně k tomu přispělo
několik faktorů: byla to česká zkušenost pohraničí, jež zažila poměrně rychlou,
radikální a ve svém měřítku zřejmě ojedinělou proměnu chování Němců vůči
Čechům v období nastupují henleinovské indoktrinace. Za druhé: i během války
se tato zkušenost potvrdila, nemalé procento sudetských (ale i pražských,
jihlavských atd., zkrátka „českých“ ) Němců aktivně převzalo nacistickou
ideologii a jalo se ji uvádět do každodenní praxe Protektorátu. Občas stačilo,
když vyslýchaný odbojář narazil v úřadovně gestapa na sudetského Němce –
tlumočníka, který hovořil plynnou nebo i špatnou češtinou, aby byl obraz
sudetského Němce v českých očích zpečetěn. V sudetoněmecké národnostní
skupině viděli Češi svým způsobem tu nejhorší odrůdu němectví vůbec, neboť to,
co bylo ze strany říšských Němců pokládáno za „standardní“ agresi vedenou vůči
všem porobeným národům, bylo z hlediska sudetského Němce vůči Čechům
považováno především za zradu a za prostředek, jak v bývalém společném
prostoru získat absolutní nadvládu (přičemž Češi ovšem nebrali v potaz obvyklý
problém menšin – jejich identifikace s „mateřským“ národem bývá nepoměrně
důraznější, někdy i agresivnější, než u hlavního národního „korpusu“). Konečně
snad třetí důvod: kořeny v české společnosti zapustil více méně kolektivně
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sdílený názor, že sudetoněmecká iredenta výrazně přispěla k samotnému
rozpoutání války, a to v přímé spojitosti s appeasementem západních velmocí.
Pokud tedy po válce vznikl takřka jednoznačný soulad v pohledu na tzv. První
republiku, její neúspěšné spojenecké vazby na Západ a její „nepřípustnou“
toleranci vůči německé menšině, pak tu byly dva jasné úkoly, před nimiž, pokud
chtěli naplnit představu o etnicky čistém (československém!) státě, Češi stáli:
nepřipustit napříště výhradní závislost na nespolehlivých západních spojencích a
jako obrannou alternativu postavit „lidově demokratické“ panslovanství,

a

rovněž zbavit se pokud možno urychleně, dokud ve společnosti rezonovaly
poválečné emoce, německého obyvatelstva v pohraničí - s požehnáním Stalina a s
přispěním Rudé armády. Z podstaty věci dále vyplývalo, že jestliže naopak
pangermánství představované poraženou Třetí říší a potažmo sudetskými Němci
představovalo řekněme nacionalismus agresivní, rozpínající se, pohlcující své
okolí a pořádající výboje, byl proti němu postaven nový, odlišný nacionalismus
český: řekněme „regresivního“ typu, který se navíc oficiálně nikdy ani náznakem
nesměl

nacionalismem

nazývat,

vždy

se

musel

zaštiťovat

naopak

internacionalismem (odtud zásada „není Němec jako Němec“, kterou cituje
dokonce předseda okresního výboru KSČ v lokále filmu NOČNÍ HOST). To vše ale
za předpokladu hlasitě deklarované snahy po naplnění „dějinné spravedlnosti“,
což v tomto případě znamenalo zbavit se sudetoněmeckého nebezpečí jednou
provždy zdánlivě geniálně jednoduchým řešením - prostě ty lidi poslat pryč.
Případná nová přátelství započatá po válce s pokrokovými Němci (případ NDR)
mohla být započata nad „čistým stolem“, pod nějž se ovšem zametla řada
nepříjemných pravd a neoddiskutovatelných otazníků nad vztahy Čechů a
Němců.
V každém případě filmy se sudetoněmeckým aspektem ztělesňovaly ve své
době

příspěvek

k upevňování

české

podoby

tohoto

„obrozeneckého

nacionalismu“, jehož vysněným cílem bylo sjednotit a ovládnout území českých
zemí na bázi obrozeneckých ideálů jako domov jediného národa, který se už
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napříště nebude muset zabývat kompromisy s „cizáky“, nebude se muset žádného
jiného národa prosit o svou suverenitu.

Po zkušenosti Mnichova se totiž

implicitně předpokládalo, že s menšinami mohou být - a zákonitě vždycky
budou! - jedině problémy. Viz motto této kapitoly převzaté z Řezáčova románu
Nástup.
10. 3. „Český ráz“ pohraničí
Zajímavý rozpor: ačkoliv bylo považováno pohraničí za kraj Čechům právem
navrácený, bylo nutno českou tradici kraje hledat skutečně hluboko v historii,
v podstatě před dobou Přemyslovců, kteří „k nám německé kolonisty pozvali“ 2,
neboť poválečný vzhled pohraničí příliš český nebyl, to bylo všeobecně
uznáváno. Bylo tomu tak dokonce i ve filmu

NÁSTUP

(Bagár: Podívej se na ty

zdi. Čekají na naše ruce. Dej jim trochu vápna a zasvítí, jako svítí zdi v českých
vesnicích a městech. Jednou to tu bude všechno zpívat, Antoši). Tak jako vzhled
bylo potřeba vymýtit z oněch krajů i německého ducha, o kterém je automaticky
předpokládáno, že vždy byl nepřátelský vůči Čechům. (Antoš: Člověče, tady
jednou budeme doma(…) A za pár let nikdo neuvěří, že ses tu česky nedoprosil
ani sklenice vody)3 Paradoxem je, že „český ráz“, tuto nijak nedefinovatelnou
pečeť se nepodařilo vtisknout mnoha oblastem v pohraničí ani po celé poválečné
půlstoletí, někdy dodnes, pokud nepovažujeme za nastolení českého rázu
devastaci rázu německého. Jak případně upozorňuje Petr Slinták: “Příchod
českých dosídlenců zde byl zobrazen jako humanizační mise mající obrodit po
staletí ‚okupovaná území‛.(…) Film měl ukázat, jakým obrozením projde
pohraniční kraj po příchodu nových obyvatel. Paradoxem je, že právě
z perspektivy dnešního časového odstupu nabízejícího konkrétní srovnání se mu
podařilo daný předpoklad spíše vyvrátit. Prostor krušnohorských obcí, zde navíc
věrně zachycený na barevný materiál, totiž poskytl poměrně idylický obrázek
stavu kultivované krajiny, kde je vše, alespoň ze svrchního pohledu,

190

v poměrném pořádku.“

4

(zvýraznil JS). Možná by se v některých okamžicích

dalo hovořit až o misii, tj. v původním slova smyslu o „krátkodobé akci směřující
k udržení a oživení víry a zbožnosti.5 Stačí připomenout, co říká deputátník
Postava předsedovi Bagárovi v situaci, kdy mu Bagár nabízí chalupu po
Němcích: 6
POSTAVA: Copak práce, na tu je u nás děláků. A když jsme museli dělat na cizí,
budeme umět dělat taky na sebe. Ale peníze .Jestli to nebude moc drahý. To víte,
kapsy jsou načisto prázdný.
BAGÁR. Jen se nebojte. Jak se tak na vás dívám, kamaráde, pro vás to bude
napůl zadarmo.
POSTAVA: Tak teda, děj se vůle boží, ačkoli myslím, že se dám radši na vaši
víru.“ (zvýraznil JS)
Za onu „krátkodobou akci na podporu zbožnosti“ bychom tedy mohli označit
právě odsun Němců a z něj vyplývající zisky půdy, statků, obydlí všeho druhu
atd., zkrátka majetku, který po válce mohli relativně snadno získat čeští
novousedlíci na úkor Němců. Tedy majetkové změny, jež mimo jiné vytvořily
základ pevného zakotvení sympatií ke KSČ v pohraničních oblastech po mnohá
léta.
Filmy dotýkající se sudetoněmecké otázky se nikdy nevymanily z určité
„šablony sebepozorování“, jež má strach zahledět se na realitu s odstupem a bez
schematičnosti, což nemusí nutně znamenat nedostatečnou angažovanost tvůrce i
diváka ve smyslu intelektuálním i emotivním.7 Přestože zobrazují historické děje
konkretizované do určité lokality a času, vždy nějaký podstatný rys pravdivosti
chybí. Nejlépe z tohoto hlediska dopadá

ULOUPENÁ HRANICE

– drama mužů, kteří

bojovali, a byli poraženi politikou, ne sebou samými. Ale neprohrávají natrvalo,
alespoň ne morálně.

VES V POHRANIČÍ:

hrdiny jsou osídlenci, kteří si tuto zemi, o

kterou byl v roce 1938 sveden takový boj, vůbec nemusí na nepříteli zpětně

191

vydobýt, protože to mezitím za ně udělali „profesionálové“ - revoluční gardy a
armáda.

NÁSTUP

– sice otevřená a ozbrojená konfrontace se sudetskými Němci,

ovšem s jistotou Rudé armády v zádech, vždy s vědomím, že z Potočné to do
Kadaně není tak daleko. Film, který symbolizuje totální submisi vůči ideologii
„staršího bratra“. („Já vím, vzdychla Zdena šťastně. Byli jste naše naděje a teď
jste naše síla. Však my si tady už nějak poradíme a uděláme všecko, abychom se
vám podobali. Na vašem příkladu budeme měřit sebe.“) 8
V NOČNÍ HOSTU je cítit už pouze velká úzkost ze ztráty těch jistot, o nichž jsem
se domnívali, že náš svět s nimi stojí a padá. Ale jistoty neexistují. Od první
chvíle, ještě než Rudolf Hrušínský jako Huppert promluví první slovo, je jasné,
že z tohoto muže mají oba typizovaní obyvatelé tehdejšího Československa Kalous i Remunda – nepřiznané, ale zjevné obavy. Kalous Remundovi hlásí
s údivem a nejistě?: „Mercedes, ale je to cizina. – A odkud je? - Od Adenauerů.
Ale mluví česky. (Zvýraznil JS). Strach z Němce, který mluví česky, je v tomto
filmu takřka hypertrofovaný, snad i proto musel má Huppert tak málo
zlidšťujících charakteristik a tak monstrózní vystupování. Podivné je také
žonglování s pojmem hrobka: „Pane Grundig (Remunda říká Huppertovi celou
dobu, nejdřív omylem, pak naschvál, pane Grundig – podle značky Huppertova
magnetofonu) – když máte u nás tu předplacenou hrobku, tak bych na vašem
místě si do ní rovnou lehnul.“ To ovšem není jen zlostná replika pronesená
v afektu, to je zhmotněné vroucí přání vymýtit minulost doslova až za hrob.
V každém případě experiment nevyšel. Odsun národa neznamenal odsun
problému, pouze jeho transformaci do jiné podoby.
10. 4. Potíže s terminologií
Zamysleme se vůbec nad etymologií slova odsun - mimochodem pro jaké
významy bylo vlastně před rokem 1945 užíváno, bůh suď. Jeho podstata totiž
jakoby fatálně předurčovala, jaká bude pravá podstata této formy česko192

německého vyrovnání – to slovo totiž sugeruje „odsunutí problému“ na neurčito
nebo alespoň na později. Příznačné rovněž je, že slovo odsun přeloženo do
němčiny působí mírně absurdně a žádný Němec ho k charakterizaci dané situace
nepoužije – „Abschub der Deutschen“ by asi vzbudil pobavení či spíše
nefalšované rozhořčení, ať tak či onak, je to výraz bagatelizující skutečnost.
Jestliže v českém kulturním prostoru používané výrazy jako transfer, vysídlení,
vystěhování nebo dokonce vyhnání se používají spíše sporadicky, pak
zdomácnělé slovo odsun v podstatě sugeruje bezbolestnost, jakési „vyšoupnutí“
problému za dveře, za roh, jinam. Uvedené filmy jsou toho dokladem. Není také
náhodou, že sice mohl být zfilmován román Karla Ptáčníka Ročník 21 (vydán
1954) s námětem totálního nasazení, kdežto na něj volně navazující Město na
hranici (vydán 1956), odehrávající se v pohraničí po květnu 1945, by nikdy do
dramaturgického plánu barrandovského studia schváleno být nemohlo. Román
Město na hranici byl navíc psán jako přímá polemika s Řezáčovým Nástupem, i
expozice byla de facto podobná. Ptáčník v něm mimo jiné popisuje scénu
nesmyslného zavraždění německých rukojmích českými revolučními gardisty
v těsně poválečných dnech, sebevraždy německých civilistů včetně žen po
znásilnění apod. Autor se dokonce dopustil neslýchané difamace – počet většinou
nesmyslně zabitých Němců v pohraničním městečku je větší než počet takto
zabitých Čechů. Příliš výbušný materiál pro filmové plátno padesátých let, kdy
utilitární služebnost dané ideji byla dlouhou dobu pravidlem, ne-li zákonem.9
Tyto faktory naznačují jisté uhýbání českých filmových tvůrců a obecně
kulturní politiky 50. a 60. let před realitou. Proto působila pojednou jako zjevení
filmy

AŤ ŽIJE REPUBLIKA

či

KOČÁR DO VÍDNĚ,

neboť odhodila masku národní

smířlivosti k problémům a ukázala v plné drsnosti a brutalitě válku, aniž by
nepřítele „odsouvala“, aniž by pomíjela jeho monstróznost, ale i jeho (a někdy
také vlastní) ubohost a zápas o zbytky lidství.
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Je-li tedy snad na místě pochybnost o používání slova „odsun“, je i na mně
pokusit se v této poslední kapitole najít jiný, přiléhavější výraz. Pokud vyjdu
z analýzy filmů zde předložených, snad by se dalo místo slova odsun použít slovo
poněkud méně praktické, ale podstatu snad vystihující: zavržení, a to nejen lidí
jako jednotlivců, ale i jejich kolektivní historie. Existují věrohodná pamětnická
svědectví o tom, že zvláště v padesátých letech se o německém problému
v pohraničí mlčelo, byť všichni věděli, že se jedná o „tichou dohodu“, ne o touhu
za každou cenu popřít minulost.10 Nicméně vytrvalým popíráním toho, že toto
zavržení a jeho následky jsou tématem k diskusi, nedostatkem veřejné reflexe
tohoto bolavého problému se na české straně v podvědomí čím dál víc usazovaly
obavy. Byly to obavy z návratu Němců, z komunikace s nimi, potažmo ze
svobody.

Byl to strach šířený oficiální mocí, který ale přestával účinkovat

v okamžiku, kdy alespoň někteří lidé z pohraničí nabyli osobní zkušenost s lidmi
z druhé strany hranic a často došli k názoru, že i se sudetským Němcem je
komunikace možná. Nicméně obecně se „antirevanšistické“ propagandě podařilo
zasadit sémě nejistoty. Empiricky to prokázal slovenský historik Ján Mlynářík ve
své provokativní eseji „Tézy o vysídlení československých Němcov“, jejíž první
zkrácená verze pod názvem „Dopis redakci“ byl zveřejněn v exilovém časopise
Svědectví v roce 1978. Mlynárik se ptá, navíc z hlediska Slováka,

poněkud

provokativně, ale nikoli nelogicky: „Proč se teď Češi bouří proti Rusům? Zatím
Rusové nevytáhli svoji západoněmeckou kartu, v roce 1968 ji jenom naznačili.
Ale představme si, že by Rusové tehdy byli řekli: V pořádku, jste proti nám,
opouštíme tuto oblast, přenecháváme ji Němcům a buďte si jisti, že si vyberou i
úroky za to, co jste jim způsobili. -

Tehdy by všichni, od Novotného po

Vaculíka, od Štrougala po Kosíka padli před Rusy na kolena a prosili je, aby jen
zůstali.“ 11 Výsledek? I z exilu se tehdy ozvala řada Čechů, které Mlynárikova
logika neobyčejně pobouřila, o domácí reakci nemluvě.
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10. 5. Závěr
Jedním z osvědčených obratů týkající se staletého

česko-německého

sousedství je výraz „stýkání a potýkání“. Ono „stýkání a potýkání“, tj. výraz,
který se často používá, když se hovoří o soužití Čechů s Němci v pohraničí,
představovalo v mírových dobách praktické rovině především soupeření. Každý
tlak ovšem budí protitlak, a jestliže jsou oba působí v přijatelné a přibližně
rovnoměřné míře, může vzniknout i cosi užitečného. Dobře se to dá ilustrovat na
tak typickém krajinotvorném prvku, jakým jsou rozhledny. I když většinu
pohraničních rozhleden postavili Němci, přece i v této oblasti měli Češi na
přelomu 19. a 20. století ambice se Němcům rovnat, aktivita českých a
německých horských spolků byla imponující a smyslem bylo mimo jiné jistě i
trumfnout druhou národnost výkonem hodným ocenění. Obecně tuto touhu
vyniknout při poměřování sil mezi oběma národnostmi charakterizoval jeden z
Čechů - pamětníků, který válku prožil v Liberci, takto: „My jsme byli svým
způsobem zažraní národovci. S Němci jsme po celý život vlastně bojovali, ale
nenávist nebo nepřátelství v tom nebylo. Spíš soutěžení. Řekl bych, že nám,
Čechům v pohraničí, to vlastně prospívalo, protože nás to udržovalo ve střehu.
My jsme pořád chtěli být o krok před Němci. Když tady potom Němci nebyli,
zaostali jsme, začali žárlit jeden na druhého a myslím, že nás to pěkně
degradovalo.12
Dá se říci, že o možnost tohoto soupeření česká kultura zmizením německé
větve českých zemí přišla na mnoho let po roce 1945. Přinejmenším na několik
let se pak vrátila do oné obrozenecké blaženosti, jež cokoliv na západ od českých
hranic považovala za povinné ignorovat – a zároveň k tomu potají zbožně
vzhlížet.

Například postavu poštmistra Brendla lze považovat za zhmotnělý

symbol 50. let, převedený do filmu se vším, co k nim ikonograficky patřilo: důraz
na „jiráskovské akce“, preferování „domácího“ Bedřicha Smetany před
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„světoběžnickým“

Antonínem Dvořákem,

o

„zrádcovském

emigrantovi“

Bohuslavu Martinů nemluvě, a to jsme zůstali jen u hudby jako velmi
abstraktního umění. Ty, kteří nám nepřišli dost „národně čistí“, jsme prostě taktéž
„odsunuli“, tentokrát nikoli na cizí území, ale do oblasti kolektivního nevědomí a
zapomnění. Že toto největší kulturní šílení trvalo nakonec pouhých pět, sedm,
deset let, na věci máloco mění.
Právě obraz oné „bezbolestnosti“, domnívám se, je charakterizující pro onu řadu
filmů o sudetských Němcích. Ve své podstat pojednávají o problémech, se
kterými nechceme mít nic společného, neboť jsme jiní. A povětšinou jsme je už
vyřešili.
Účelem této diplomové práce bylo zmapovat několik ústředních děl
poválečného českého hraného filmu, jež se dotýkají sudetoněmecké otázky. Téma
samotné samozřejmě mělo svá pokračování i po roce 1969, nicméně v době
normalizační a později „post-sametové“ už představují velký časový úsek zcela
jiné doby, s jinými dramaturgickými prioritami a s minimem skutečně velkých
uměleckých děl na toto téma. Doba po listopadu 1989 pak vyžaduje zřejmě
mnohem hlubší komparativní analýzu české filmové tvorby a všech souvislostí
bouřlivého česko-sudetoněmeckého dialogu v 90. letech, byť se obávám, že ani
zde bychom se nedopátrali hlubšího dialogu českého filmu se skutečným
životem. Poslední film režiséra Milana Cieslara

KREV ZMIZELÉHO

(2005) –

paradoxně autora, který se stal spřízněným režisérem scénáristy Vladimíra
Körnera,

naznačuje, že tezovitost v otázce sudetoněmecké je zatím asi

neodmyslitelná od filmového zpracování.
Je možné,

že se téma sudetských Němců z naší kultury skutečně vytratí

nadobro a definitivně, což nemá být povzdech, pouze konstatování reality vývoje.
Snad by se dala tato práce charakterizovat pokusem o rozbor jedné takřka
„zavržené“ (nebo snad „odsunuté“?) kapitoly z dějin českého poválečného
hraného filmu. Filmy zde rozebírané se sudetoněmeckou problematikou zabývaly
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často takzvaně okrajově, a v každém případě jakoby „z povinnosti“, jako teze,
které bylo nutné natočit, aby bylo možné si oddechnout po splnění dalšího
vlasteneckého úkolu. Představují malý, zato výmluvný vzorek českého
kulturního, ale i civilizačního myšlení oněch let, jak se obtisklo na plátně.
Bezradnost naší kritiky tváří v tvář

KOČÁRU DO VÍDNĚ

je zřejmá: Jan Procházka,

stejně jako Jan Němec a do značné míry František Vláčil pochopili každý ve
svém estetickém vzorci a na základě svého intelektuálního a tvůrčího instinktu, že
vyrovnat se s tématem Němci - Češi - odsun se lze jen naprosto transparentním
rozevřením tématu do metafory či podobenství o krutosti světa ve střední Evropě,
ale nejen tam. Zrada sousedů, pomsta na jejich dětech, láska mezi příslušníky
znepřátelených etnik, zarostlé hroby, jež kdosi likviduje okovanou botou a někdo
jiný s námahou udržuje, to jsou témata, jež budou emocinálně působit
v evropském umění vždy.
Z tohoto hlediska lze vlastně počítat k zázračným momentům české filmové
obrody 60. let fakt, že vůbec vznikla tři díla:
ADELHEID.

DÉMANTY NOCI, KOČÁR DO VÍDNĚ

a

Dodnes oslovují vnímavého diváka jedině proto, že jsou to filmy, jež

vystoupily ze suterénu českého vidění přátelských a nepřátelských os (Češi –
Němci – Rusové atd.) jsou svým přesahem a citem evropské a svou
srozumitelností celosvětové. Představují nejen uměleckou, ale i humanitní
hodnotu nezanedbatelné ceny, která nestárne ani nedevalvuje.
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Poznámky k 10. kapitole
1) ŘEZÁČ: Nástup, , str. 387 (1951)
2) Klement Gottwald např. poukazoval 23. 6. 1945 v projevu v Brně v souvislosti
s osidlováním pohraničí na „odčinění Bílé hory a korigování „omylů našich českých králů,
Přemyslovců, kteří nám sem pozvali německé kolonisty“. Srov. T. STANĚK: Odsun Němců
z Československa 1945-1947, str. 60
3) NFA, S – 1619 – TS, str. 91
4) Petr SLINTÁK, Poválečná proměna venkova a český hraný film 1945 – 1970, diplomová
práce FFUK, 2003, str. 47
5) Lumír KLIMEŠ, Slovník cizích slov, Praha 1995, str. 481
6) NFA, S – 1619 – TS, str. 73
7) Dokladem toho budiž film Jána Kanára a Almara Klose SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN, v němž
unavený vítěz – partyzán ležící v nemocnici se v úvodních scénách ptá sám sebe po smyslu
toho všeho, co prožil, a jeho bilancování nevyznívá zdaleka jednoznačně.
8) ŘEZÁČ, str. 392
9) Srov. Alexej KUSÁK: Kultura a politika v Československu 1945-1956, str. 23. (Praha
1998) Domnívám, se, že následující Kusákova charakteristika přesně odpovídá situaci v české
kultuře nejen 50. let 20. století, a tím spíše českého socrealistického filmu. Např. film NÁSTUP
je toho ukázkovým příkladem: „Česká kultura dostala [tak] do vínku hodnotící systém,
v němž se nadřazují hodnoty funkční hodnotám imanentním. Měřítkem hodnoty se pak nemůže
stát velikost a originálnost tvůrčího činu, ne jeho fólie estetická a ideová, ale jeho utilitárnost,
jeho použitelnost v politickém zápase národa. Tato funkčnost se pak díky biedermeierovské
interpretaci stane také kritériem etické hodnoty díla. Pouze ta kultura je řádná, jenom ta má
z hlediska mravního své oprávnění, která slouží cílům, za něž bojuje národ…(…) Osvícenské
ideály se tak prostřednictvím biedermeieru dostávají do souvislosti s myšlenkami rodícího se
nacionalismu.“
10) Alena WAGNEROVÁ, Neodsunuté vzpomínky, Praha 2000, str. 201-225
11) Ján MLYNÁRIK, Causa Danubius, Praha 2000, str. 357
12) Alena WAGNEROVÁ, c. d. str. 150-151
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11. Filmografie

ADELHEID (1969, FSB, 99 ´, barevný)

Režie: František Vláčil, Námět: Vladimír Körner, Scénář: Vladimír Körner, František Vláčil,
Kamera: František Uldrich , Hudba: Zdeněk Liška, Johann Strauss ml., J. S. Bach
Hrají: Petr Čepek (Viktor Chotovický, Emma Černá (Adelheid Heidemannová), Jan Vostrčil
(Hejna), Pavel Landovský (Jindra)
Exteriéry: Kryštofovo Údolí, Krýry, Liberec, Lužec u Karlových Varů
Premiéra: 6. 4. 1970

DÉMANTY NOCI (1964, FSB 64´,černobílý)

Režie: Jan Němec, Námět: povídka Arnošta Lustiga Tma nemá stín z knihy Démanty noci,
Scénář: Jan Němec, Arnošt Lustig, Kamera: Jaroslav Kučera, Miroslav Ondříček. Mluveno
česky a německy, Exteriéry: Nový Bor a okolí
Hrají: Ladislav Janský (První), Antonín Kumbera (Druhý), Ilse Bischofová (žena), Jan Říha,
Ivan Aič, August Bischof, Josef Koggel, Oskar Miller, Anton Schich, Rudolf Stolle, Josef
Koblížek, Josef Kubát, Rudolf Lukášek, Bohumil Moudrý, Karel Navrátil, Evžen Pichl,
František Procházka, František Vrána (staří muži)
Premiéra: 25. 9. 1964

KOČÁR DO VÍDNĚ (1966, FSB, 78´, černobílý)

Režie: Karel Kachyňa, Námět: Jan Procházka, Scénář: Jan Procházka, Karel Kachyňa,
Kamera: Josef Illík, Hudba: Jan Novák. Mluveno česky a německy (titulky)
Hrají: Iva Janžurová (Krista), Jaromír Hanzlík (vojáček), Luděk Munzar (raněný voják)
Exteriéry: Příbram a okolí
Premiéra: 11. 11. 1966

NÁSTUP (1952, Studio uměleckých hraných filmů Praha, 130´, barevný)

Režie: Otakar Vávra, Námět: román Václava Řezáče, Scénář: Otakar Vávra, Kamera: Václav
Hanuš, Hudba: Jiří Srnka, Exteriéry: Bochov, Kadaň, Pernštejn n. Ohří, Víchová n. Jizerou
Hrají: Ladislav Chudík (Jiří Bagár), Jaroslav Mareš (Antoš), Karel Höger (Trnec), Andrej
Bagar (Galčík), František Smolík (Brendl), Soběslav Sejk (Gromov), Karol Zachar (Palme),
Radovan Lukavský a Světla Amortová (Prüllovi), Marie Vášová (Elsa Magerová) a další.
Premiéra: 1. 5. 1953

NOČNÍ HOST (1961, FSB,105´, černobílý)

Režie: Otakar Vávra, Námět – divadelní hra Ludvíka Aškenazyho, Scénář: Ludvík Aškenazy,
Otakar Vávra, Kamera: Jaroslav Tuzar, Hudba: Jiří Srnka
Hrají: Jiří Vala (Kalous), Martin Růžek (Remunda), Rudolf Hrušínský (Huppert), Jana
Hlaváčová (Jana)
Premiéra: 29. 9. 1961
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ÚNOS (1952, Studio umělěckých filmů Praha, 113´, černobílý)

Režie: Ján Kadár, Almar Klos, Námět: František Břetislav Kunc, Scénář: F. B. Kunc, Ján
Kadár , Almar Klos, Kamera: Rudolf Milič, Hudba: Jiří Šust
Hrají: Jiří Dohnal (poslanec Horváth), Ladislav Pešek (ing. Prokop), Miloslav Holub
(Šimáček), Bedřich Karen (Jacobs) a další
Exteriéry: Ostrava (letiště Hrabůvka a železárny), Praha Ruzyně (letiště), Slovensko,
Bratislava, zámek Sychrov, zámek Štířín
Premiéra: 30. 1. 1953

ULOUPENÁ HRANICE (1947, Čs. filmová společnost Praha, 89´, černobílý)

Režie: Jiří Weiss, Námět: Miloslav Fábera, Scénář: Mir. Fábera, Jiří Weiss, Bohumil
Štěpánek, Kamera: Jan Roth, Hudba: Jiří Srnka
Hrají: Ladislav H. Struna (dřevorubec Srbek), Rudolf Deyl ml. (četař Vrba), Josef Maršálek
(Hans Langer), Milica Kolofíková (Anna-Marie), Robert Vrchota (Kurt Reichmann), J. O.
Martin (starý Langer), Marie Nademlejnská (Langrová), Eduard Linkers (Czapan), Saša
Rašilov (vrchní respicient), Karel Effa (závodčí) a další .
Exteriéry: Jevany a okolí, Kalek u Chomutova a okolí
Premiéra: 14. 3. 1947

VES V POHRANIČÍ (1948, Čs. filmová společnost Praha, 97´, černobílý)

Režie: Jiří Krejčík, Námět: František Dvořák, Zdeňka Infeldová, Scénář:: Frant. Dvořák,
Vladimír Tůma, Kamera: Julius Vegricht, Hudba: Jiří Šust
Hrají: Jarmila Kurandová a J. O. Martin (Pavlasovi), Bohuš Záhorský (dědeček), Rudolf
Hrušínský (Josef), Jan Pivec (Pilař), Vítězslav Boček (Havel), Anton Holzinger (hostinský),
Exteriéry: Čáslav, Dobříš, Hubenov, Jevany, Klokočov u Čáslavi, Teplá u Mariánských Lázní,
Výškovice u Teplé, Žlutice u Karlových Varů
Premiéra: 20. 2. 1948

200

12. Bibliografie:
Literatura:
Beneš, Edvard: Odsun Němců z Československa (výbor), Nakladatelství Dita, Praha 1996
Český hraný film III 1945-1960 , Národní filmový archiv, Praha 2001
Český hraný film IV, 1961-1970, Národní filmový archiv, Praha 2004
Češi a Němci – Dějiny, kultura, politika (sborník, ed. Walter Koschmal, Marek Nekula,
Joachim Rogall), Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl 2002
Češi, Němci, odsun, diskuse nezávislých historiků– (ed. Bohumil Černý, Václav Kural, Milan
Otáhal), Academia, Praha 1990
Film a dějiny (ed. Petr Kopal), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004
Film a doba 1962-1970 (antologie), Praha 1996
Filmový sborník historický č. 2, Čs. filmový ústav, Praha 1991
Filmový sborník historický č. 4, Národní filmový archiv, Praha 1993
Hahnová, Eva: Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí, Albis International, Ústí
n. Labem 1999
Hanuš, Milan: Podoby Františka Vláčila, Čs. filmový ústav, Praha 1984
Hilf, Rudolf: Němci a Češi, Sousedství ve střední Evropě, jeho význam a proměny,
Prago Media News, Praha – Mnichov 1996
Jachnin, Boris: Jan Procházka, Čs. filmový ústav,Praha 1990
Juráček, Pavel: Deník (1959- 1974), Národní filmový archiv, Praha 2003
Körner, Vladimír: Podzimní novely, Československý spisovatel, Praha 1979
Kural, Václav: Konflikt místo společenství?, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1993
Kural, Václav: Místo společenství konflikt!, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1994
Kusák, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945-1956, Torst, Praha 1998
Langer, Kurt: Dny strachu, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1992
Liehm, A. J.: Ostře sledované filmy, Národní filmový arhiv, Praha 2001
Mlynárik, Ján: Causa Danubius, Nakladatelství Danubius, Praha 2000
Nacionalismus a film – Morava ve filmu (sborník, ed. Luboš Ptáček), Univerzita Palackého,
Olomouc 2002
Navrátil, Antonín: Cesty k pravdě či lži, Nakladatelství AMU, Praha 2002

201

Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, (ed. Jan Křen a Eva
Broklová), Karolinum, Praha 1999
Přádná, Stanislava, Škapová, Zdena, Cieslar, Jiří: Démanty všednosti – Český a slovenský film
60. let, Pražská scéna, Praha 2002
Řezáč, Václav: Nástup, Československý spisovatel, 1951
Slinták, Petr: Poválečná proměna venkova a český hraný film 1945-1970, diplomová práce
FFUK, Praha 2003
Staněk, Tomáš: Německá menšina v českých zemích 1948-1989, Institut pro středoevropskou
kulturu a politiku, Praha 1993
Týž: Perzekuce 1945, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1996
Týž: Odsun Němců z Československa 1945-1947, Academia- Naše vojsko, Praha 1991
Škvorecký, Josef: Všichni ti bystří mladí muži a ženy, Nakladatelství Horizont, Praha 1991
Vávra, Otakar: Podivný život režiséra, Prostor, Praha 1995
Vykoukal, Jiří, Litera, Bohuslav, Teichman,Miroslav: Východ. Vznik, vývoj a rozpad
sovětského bloku 1944- 1989, Libri, Praha 2000
Wagnerová, Alena: Neodsunuté vzpomínky, Prostor, Praha 2000
Weiss, Jiří: Bílý mercedes, Victoria publishing, Praha 1995
Wojaczeková-Steffkeová, Elfriede: Ze země milované do země zaslíbené, Institut pro
středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1995
Zeman, Zbyněk: Vzestup a pád komunistické Evropy, Mladá fronta, Praha 1998
Žalman, Jan: Umlčený film, Národní filmový archiv, Praha 1993
Archivy:
Národní archiv
Archiv NFA (scénáře k filmům Adelheid, Démanty noci, Nástup, Noční host, Uloupená
hranice, Ves v pohraničí)
Periodika:
Čs. filmové noviny
Film a doba
Filmová práce
Filmové informace
Filmový přehled

202

Iluminace
Kino
Literární noviny
Lidové noviny
Týdeník Rozhlas
Záběr
referáty denního tisku k filmům, uložené v knihovně Národního filmového archivu

,

203

