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Nesmíte to brát tak vážně
���
Rozhovor s Karlem
Vachkem
Martin Svoboda

Karel Vachek patří mezi přední osobnosti české dokumentaristiky jak samotnou svou filmografií, tak coby osobnost s velkým vlivem na studenty FAMU,
kde stál v čele katedry dokumentárního filmu. Jeho provokativní tvůrčí přístup
i životní filozofie se střetávají ve „filmovém románu“ Komunismus a síť aneb
Konec zastupitelské demokracie, v jehož takřka šesti hodinách Vachek pracuje s materiály nasbíranými během celého života, aby se opět pokusil „naštvat
diváka“ a donutil ho k zamyšlení nad směřováním společnosti. Během několika
hodin rozhovoru (a dalších několika hodin společné autorizace) Vachek rozebral
postoje, z nichž jeho tvorba vychází. Společenská, politická a umělecká témata
u něj nejde oddělit, jeho myšlení je samo jako propojená síť, v níž je snadné se
ztratit. Přesto v něm jde najít červenou nit, spočívající hlavně v podtrhávání absurdity a víry v humor jako nutný nástroj při hledání pravdy.
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Váš film trochu provokuje už názvem. Komunismus a síť
aneb Konec zastupitelské demokracie.
Dnešní zastupitelská demokracie nemá daleko k monarchiím, které nás zavlekly do mnoha válek – Putin, když chce
být Rusy přijat, se musí chovat jako car. Gorbačov, který byl
evropský člověk a impérium rozbil, byl nenáviděný a neměl
šanci uspět, zvlášť když se Západ nechoval podle svých slibů, poslal oproti svému slibu armády NATO do NDR a prohlásil
se za vítěze studené války. A tak vznikl Putin, tedy jiná forma Stalina – systém se nezměnil. Podobnou kontinuitu vidíme všude. Vládnou lidi, kteří za sebou nemají žádné výkony,
žádnou práci a pouze chtějí rozhodovat za druhé. Já si všimnul toho, že díky síti se šílených vůdců jde zbavit, jde je odstranit a rozhodovat mohou občané. Feudalismus byl zničen
nástupem parního stroje, zastupitelská demokracie padne
v důsledku vzniku Sítě s velkým S. Jako se na přelomu devatenáctého a dvacátého století nepodařilo udržet poddané na
panstvích, když začali odcházet to městských továren, nepodaří se zabránit sdružování na této Síti. Stačí plně pochopit
její potenciál ve věcech správy, rozhodování a vládnutí. Vidím
šanci, že dřív nebo později se občané začnou domáhat referend ke všem otázkám. O tom je můj film.
Ale nejsou referenda v mnoha věcech nebezpečná?
Jedna ze základních věcí je, že prostřednictvím referend
nesmíme hledat vůdce! Jinak ale platí, že většina je moudřejší
než jedinec. Věřte mi. Dokládám to tím, že byl prezidentem
zvolen pan Zeman, protože za žádnou cenu nemohl být zvolen

říšský princ! A když byste se lidí zeptal, jestli chtějí své děti
posílat do zabíjení na různá odlehlá místa světa, nejspíš vám
řeknou, že ne – a zase to je ta nejlepší volba. Krása referend
navíc spočívá i v tom, že když se lidi rozhodnou špatně, můžou
to rozhodnutí zase odvolat. Když v zastupitelské demokracii
vyberete blbě, máte na několik let smůlu. Když volíte v referendech, můžete rychle rozpoznat chybu a napravit kurz. Když
vidíme, že Miloše Zemana dostihlo stáří a moudrost vyjadřuje
už jen pokyvováním hlavou, nemůžeme s tím nic dělat.
Brexit je výsledkem referenda. K němu se příliš pozitivně nestavíte.
Jenže to byli voliči obelháni. A kým byli obelháni? Opět
politiky existujícími v rámci zastupitelské demokracie. Rozhodnutí se mají dělat ne na základě politických reklam, ale na
základě názorů odborníků a expertů. Ti mají vydávat své závěry, seznamovat s nimi lidi a na jejich základě pak rozhodovat.
Jde si vůbec představit svět, ve kterém nebudou lidé,
kteří se chtějí chopit moci a ovlivňovat jiné?
Když je nenecháme, tak chtít klidně můžou.
Zní to vše velmi utopicky. Věřit, že lidé budou před každým rozhodnutím chtít číst odborné posudky. Už jen při
představě, kolik takových rozhodnutí by bez zastupitelského systému musel každý člověk dělat.
Já tu nemluvím o něčem, čeho se dočkáme v následujících letech nebo desetiletích. Vím, že to bude chtít nějakou
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velkou změnu. A nejspíš se to neobejde bez násilí. Já ale nedělám žádné revoluční návrhy ani plány. (Svět je stejně nejlepší ze všech možných světů, jak řekl Voltaire.) Jen vidím, co
vidím. Že díky Síti můžeme přestat nahrazovat jednu blbou
vládu druhou blbou vládou. Já sám nemám počítač a internet
mi jen ukazovali studenti, ale ten princip, ten je přece úžasný.
Se Sítí se můžou o všem dozvědět, se vším se seznámit, naučí se být mnohem samostatnější a budou se domáhat většího
rozhodovacího práva. Představuju si to tak, že po technologických a společenských změnách, co se přes naše potomky
přeženou, budou žít lidi přemýšlivěji. Část svého času budou
věnovat tomu, aby si vypěstovali jídlo, část tomu, aby se
kulturně a myšlenkově obohatili (dělali vědu, tu budou dělat
beztak jednou všichni), a třeba jeden den v týdnu budou mít
vyčleněný, aby si naklikali všechna rozhodnutí. První kroky
si umím představit – lidé by už dnes mohli bez zastupitelů
rozhodovat na úrovni obce o tom, jestli chtějí opravit silnici,
nebo most.
Jsou lidé schopni rozhodnout, co z toho je víc potřeba?
A co když si některá vesnice odhlasuje, že v ní nesmí
být Romové?
Tak se najde jiná vesnice, která si to neodhlasuje, a Romové půjdou tam. Zní to hrozně, ale zamyslete se nad tím –
proč bydlet tam, kde mě někdo nechce, a nejít radši tam, kde
ano? A kde se mi bude lépe rozvíjet má kultura a jazyk. Taky
nevím, proč by se Romové měli přizpůsobovat a včleňovat.
Asimilace je špatně! Ať Romové zůstanou Romy!

Velkým tématem je pro vás právě jazyk.
Jeden z největších výkonů českého národa bylo, když
se mu podařilo obnovit svůj jazyk během národního obrození. Protože mít svůj jazyk znamená mít své vlastní filozofické východisko. Němec může díky svému jazyku doufat,
že se stane Goethem, velkým géniem. Rus Tolstým, nebo
ještě lépe Dostojevským, člověkem stojícím před carskou
popravčí četou, která ho přivedla jen proto, aby ho ponížila
a vyděsila. A on pak napíše Idiota. Čech může doufat, že se
stane Haškem, který ve všem našel kus humoru (a pochopil
nevysvětlitelnost světa). K tomu směřují naše jazyky, kterými jsou naše národy tvarovány.
Proto se musíme naučit stěhovat celé národy, ne jednotlivce. Protože si musíme uvědomit, že cizinec se v druhém
národě cítí ve stresu a chová se divně. Rozbít se to podaří až
třetí generaci. Vím, o čem mluvím, sám jsem byl v emigraci,
rozhlédl jsem se a vím, co to je zkoušet začít nový život. Ve
chvíli, kdy se dávají do pohybu celé národy, tedy musíme uvažovat krajně a přemýšlet ne o začlenění jedinců, ale celých
skupin. A toho se docílí nejlépe tehdy, uvažujeme-li o národech jako celcích a nepokoušíme se je rozbíjet. Každý národ
a každý jazyk potřebují vlastní prostředí.
Slovo, jež opakujete mnohokrát ve vašich filmech
i v rozhovorech, je „humor“. A často se odvoláváte na
Jaroslava Haška.
Z rakouské armády dezertoval k legiím, z legií k Rudé armádě a pak se v převleku za ženu pokusil utéct z Ruska – a to
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je nakonec to nejchytřejší, co mohl udělat. Jako rozumný člověk pochopil, že všechny ty systémy jsou v nepořádku. Viděl
dál než všichni omezenci, co se prali o moc. (Byť díky těmto
omezeným legionářům vznikla naše republika.)
Reagovat na svět se dá jen jedním způsobem: humorem
a krajností. Proust, Kafka, Musil, ti všichni píší hezké knížky, ale pravdě se jen přibližují, protože si nepřipouští humor
a soustředí se moc sami na sebe a na své ego. Mají ponětí
jen o malých věcech, chybí jim filozofický vnitřek. Ten mají
Hašek a Cervantes, rozdíl v jejich práci oproti těm ostatním je
patrný. Vidí za příčiny a následky, vidí za ego, objevují humor
a absurditu, ve kterých je pravda.
Humor je totiž krajní reakce – a ty jsou potřeba, když
chceme zachránit opravdové hodnoty. Když nejsme ochotni
volit krajnosti, budeme ovládáni mocnými a jejich reklamokracií. Já jsem byl vždycky člověk krajních reakcí. Když mi v osmašedesátém nabízeli dělat film o Zrzavém, šel jsem radši do
spalovny. Mohl jsem v systému zůstat, ale nedávalo mi to
smysl. Jiný lidi říkali, že aby umění přežilo, je potřeba dělat
alespoň něco. Hledali „řemeslo se zlatým dnem“, když jim to
bylo umožněno. A tím znemožnili umění, aby dýchalo.
Proč vlastně točíte filmy? Proč nevolíte pro šíření svých
myšlenek jiné médium? Nebo nejste aktivní v politice?
Můj bratr byl skvělý malíř. Sice maluju, ale nedokážu se
tím způsobem vyjádřit tak, jak bych chtěl. A má sestra umí
psát mnohem lépe než já. Film je pro mě kombinace obojího – trošku literatura, trošku obrazy. Tím, že využívám obojího, maskuju, že ani v jednom nejsem mistr. Mezi obrazy, zvuky
a textem se snažím vyvolat rovnováhu. Nechci, aby výsledek
v lidech vzbuzoval pocity. Většina filmařů usiluje o vyvolávání
pocitů, jakési atmosféry. Obdivuji různé Tarkovské, Herzogy
či Kieślowské, kteří potřebují vykládat, kdo s kým souloží, ale
hlavně u toho musí romanticky pršet, šumět stromy a světlo
musí vrhat mohutné stíny. Tomu já se směju. Já mám rád popisy. Přesné, neegoistické popisy věcí a lidí, které se snaží
dotýkat podstaty. A tím se vracíme znovu k humoru – protože
vždy, když se o to pokusím, mi vznikne něco, co je k smíchu.
Humor je u podstaty všeho. Humor je podstatou rovnováhy –
respektive humor se dostavuje ve chvíli, kdy si uvědomíte,
že nic nejde říct přesně, a rovnováha nastává tehdy, když si
uvědomíte, že pí míří do nekonečna a vy nikdy nedohlédnete
konec. A čím víc se budete snažit, tím víc se budete smát, jak
tu cestu nejde dokončit!
Někdo by řekl, že to je spíš strašidelné než směšné.
Je to nádherné! V roce 1958, když jsem poprvé přijel
do Prahy, jsem si koupil jakousi knížku s německým úvodem
ze začátku dvacátého století. Měla asi padesát stran a šlo jen
o číslo pí v jeho tehdejší známé úplnosti – lidstvo se mu v tu
chvíli přiblížilo nejvíc, ale přitom bylo stejně nedosažitelné.
Tím, jak se ta knížka o kousek přiblížila nekonečné podstatě,
je směšná. Když vidíte pí, uvědomíte si, jak vypadá Bůh, tedy
že nevypadá, že podstata je nedosažitelná a její odkrývání je
nevyhnutelně směšné.
Jaký je váš vztah k publiku? Chcete, aby vaše filmy vidělo co nejvíc lidí, nebo chcete, aby existovaly z principu, samy pro sebe?
Dělám obojí. Jednak se starám, abych odváděl svoji práci dobře – to pro mě znamená dosahoval vnitřního smíchu –,
protože to je jediný způsob, jak tvořit, aniž by se mi ze sebe
dělalo špatně. Jednak koukám kolem sebe a opravdu se snažím nějakým způsobem přispět k tomu, aby se svět změnil
a aby ti, kteří ho dělají horší, prohráli. Pracuju proto, aby bylo
na světě míň utrpení, takže musím přemýšlet o tom, jakou
roli ten film bude na světě mít. Nesnáším lidi, kteří točí filmy
o utrpení, jen aby ho předvedli, aniž by nabídli způsob, jak
se ho zbavit. Slzy dojetí nad filmem zobrazujícím utrpení jsou
největší svinstvo. Nic jiného než krmení vlastního ega. Utrpení
by se mělo jako téma vytahovat jen tehdy, když se chce usilovat o jeho snížení.

Jaký vztah máte s vašimi střihačkami? Nakolik držíte
ideu autorství ve svých rukou a nakolik se o ni dělíte?
Dvacet let stříhám s paní Pařezovou, u tohoto filmu se
k nám přidaly slečny Papírníková a Všetečková (dnes už jsou
to paní, ale pro mě zůstávají slečnami). Na paní Pařezové si cením, že se na ni stačí podívat, abych viděl, že je něco špatně
a scéna není veselá. Její obličej říká vše. Mladší kolegyně nám
pak pomohly zorientovat se v technologii a v kombinaci záběrů
pořízených všemi možnými způsoby. Nosily mi taky nové materiály, z nichž jsem mohl vybírat. Nikdy jsem například netočil
vlastní přednášky, ale ony je sehnaly, a ještě se je naučily tak
dobře, že mě mohly upozorňovat na konkrétní věty v nich. Takže se spoléhám na jejich mozkovou výbavu a rozhled, ale na
druhou stranu bych nikdy nepoužil nic, co použít nechci. Třeba
slečna Papírníková má zvláštní zálibu v panu Knížákovi – pořád
mi nutila různé záběry s ním. Tak jsem eventuálně musel říct
dost. Jinak jsem ale vděčný, když mi lidé něco nosí, protože
jak nemám internet, jsem trochu omezený v možnostech pátrání. A samozřejmě oceňuju lidi, jako jsou Hauser, Kosík, Kokolia a Petříček, kteří mi promluvili na kameru, a já jsem si mohl
ukrást kus jejich myšlení. Zmínit musím i svého kameramana
Karla Slacha, jemuž na místě vždycky nadávám, jak to dělá
blbě, ale ve střižně pak vidím, jak geniální záběry umí pořídit.
Nadáváte hodně?
To si piště. Já ječím, minule jsem se úplně rozběhal!
Chvíli jsem si myslel, že to se mnou sekne. Občas do mě vjede tolik energie, že nevím, kam s ní. Hraju si na zlého – to k filmu patří. Po natáčení si ale vždycky všichni spolu sedneme
a jsme spokojení. Žádná nenávist mezi námi nezůstává.
Přijde mi docela zvláštní, že při vaší víře v internet ho
sám nepoužíváte.
Vždyť já neumím ani napsat SMS. Radostné je, že Síť se
hodí k práci.
Jaký vliv na vás mají studenti? Hlásíte se ke „kradení“
jejich materiálu.
Bez nich bych byl už úplně vyřízený. Já za nimi vlastně
chodím denně, nebo alespoň tak často, jak to jde. Vidíte, že
i tady v bytě mám rozestavěnou řadu židlí a stoliček – to aby
mohli přicházet i oni ke mně, dokud ještě chtějí. A ano, rád
od nich kradu, třeba když mi Marcel Halcin ukázal svoje úžasné záběry paní Švihlíkové, tak jsem je za každou cenu chtěl
použít. Já bych je takhle natočit nedokázal a pro člověka je
důležité poznat, co umí lidé kolem něho lépe než on. Takže
brát a krást, samozřejmě myslím „krást“ v uvozovkách, to dovolení je nutné. Ale stejně tak je nezbytné, aby si film udržel
jedno myšlenkové centrum – právě v něm spočívá autorství.
Takže i když na mě mají velký vliv střihačky, kameraman a mí
studenti, pořád jde o film s pevným myšlenkovým centrem.
Studenti dokumentaristiky vás mají ve velké úctě, přesto se nezdá, že byste měl nějakého následovníka a že by
se někdo pokoušel točit jako vy.
Protože já je nic neučím – a už vůbec ne, aby točili jako
já. Mě nikdo nic neučil, tak ani já to nedělám. Jenom vykládám
o elementech světa, na které dohlédnu, jako to dělám dnes
s vámi. Politika, umění, věda, sociologie, sochařství, všechno
je totéž. Je to „mít myšlenku, která tu ještě není“. Protože
myšlenky mohou vznikat z ničeho a to je úžasný fyzikální úkaz.
Proto si často zvu na semináře různé hosty, aby před studenty mluvili. Ne učili, ale mluvili o své činnosti – ať už vědecké
nebo náboženské nebo jakékoliv jiné. Protože učit někoho, to
je jen pseudo-činnost. Potřebujeme pozorovat lidi, kteří se
umí dotknout něčeho, čeho jiní ne, a nejlépe oblastí, které
ještě nebyly poznány.

056

Vaše filozofie je těžko uchopitelná. Na jednu stranu mluvíte o vysokém a nízkém umění, o věcech, co jsou a nejsou „pseudo“, zní to jako z frankfurtské školy. Na druhou
stranu se odvoláváte na poststrukturalisty jako Derridu,
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kteří by dělení na nízké a vysoké či pravé a falešné jistě
odmítli.
Já se nesnažím přivlastnit si nějaký celistvý, pevný filozofický systém, a když si čtu filozofy, tak se nesnažím plně pochopit a zapamatovat jejich teze. Vnímám jednotlivé střípky
toho, co zrovna čtu, a něco z toho pro sebe vyvozuju. Zajímá
mě především vztah k metafyzičnu, o jehož existenci pochybuju a nepochybuju. Takže nejsem schopný porovnávat
filozofy a srovnávat jejich vidění světa. Ani si to z velké části nepamatuju. Obdivuju Marxe, ale jeho Kapitálem mi stačí
prolistovat a všimnout si některých pasáží, nepotřebuju číst
všechny ty stovky stran. Miluju Nietzscheho a Plótína. Různé
věci mi utkví v hlavě a někdy to může být legrační guláš. Ale
jak víme, díky legraci se nejvíc blížíme rovnováze.
Zůstaňme ještě u té hranice nízkého a vysokého umění.
Kde ji vidíte?
Má své kořeny v cestě, kterou se umělec vydal. Jakékoliv nízké umění, třeba i cirkusové, může být vysoké ve
filozofickém slova smyslu. Mělo by dosáhnout gnóze, toho
metafyzického stavu, s čistou hlavou. Žádný ezoterismus,
žádné oranžové hábity, žádné drogy. Umělec se musí starat
o lidi a nebát se dostat párkrát do hlavy, až si ho mocní všimnou, protože mocní nemají rádi nikoho, kdo se stará o lidi.
A musí se naučit dělat chyby a dělat věci špatně, protože aby
bylo něco správně, musí to být zároveň špatně. Když se umělec snaží vytvořit dokonalé dílo, vznikne mu něco, co je pseudo – co je design! Když se snaží hledat, které „špatně“ je
správně, je na dobré cestě. Pravé umění tedy spočívá v nepohodlnosti a v neuhýbání před špatným.
A kdybych to měl říct úplně nejzákladněji, úplně nejjednodušeji, tak opravdové věci – umění nebo cokoliv jiného – se dají vytvářet jen tehdy, když jste slušný člověk
a odporujete zlému.
Tohle dělení mi přijde…
… sprostý? To už mi někdo říkal.
Nevím, jestli bych řekl „sprosté“, ale příliš zaštítěné
osobní autoritou. Abyste to vše mohl říkat, musíte si
být velmi jistý sám sebou, svým vkusem, svou analýzou.
Víte co, já to vlastně řeším celý život, každý den. Jestli
věci, co říkám, jsou pravda. Vím, že existují lidi, kteří pravdu
vidí. Poslechněte si Bedřicha Smetanu a řekněte mi, že nezná
pravdu. To přece nejde. Samotný Bach ji nezná, ale geniální
interpret jako Albert Schweitzer ji v jeho práci může najít,
proto zní Bachova hudba tak odlišně podle toho, kdo ji hraje. Já trávím čas tím, že se tohle snažím poznávat a určovat,
u koho hledat. Každý den se sám sebe ptám, jestli se pletu,
ale zároveň cítím, že takhle to je. A jakmile rozpoznáte tyhle
lidi, tak už pak stačí jen poslouchat, jak popisují svět. Kdyby
Němci poslouchali Goetheho a neposlouchali Wagnera, poznali by, jak se pravost mění v nepravost a naopak. Dvacáté
století by nedopadlo, jak dopadlo.
Mluvíte o geniálních lidech a jejich napojení na pravdu.
Zmiňujete Cervantese, Haška, Tolstého, Goetheho. Ale
nebyl to nakonec Tolstoj, kdo se vyhrazoval proti víře
v génie, kteří mění dějiny? Nesnažil se na konci Vojny
a míru dokázat, že každý génius je produktem doby a je
následkem, ne příčinou? A co se týče samotného Tolstého, Masaryk v Hovorech popisuje svou deziluzi z toho,
jak špatně Tolstoj spravuje své panství a jak žije v póze.
Z rozhovorů s Eckermannem se zase zdá, že Goethe
uměl být celkem tvrdohlavý a značnou část stáří strávil například urputnou snahou vyvrátit fyzikální teorie
Isaaca Newtona, což asi nebyl nejlépe zužitkovaný čas.
V Eckermannovi miluju pasáž, v níž Goethe střílí z luku
a autor z něj má legraci, byl to taky jen člověk. Víme i o jeho
lásce ve stáří k Ulrice von Levetzowové, která se neslušela
a nepatřila. Protože v tomto věku už je láska trapná a musí se
tajit – to vím z vlastní zkušenosti.

S génii je to vždycky složité. Spojuje je, že se dokážou
vymanit ze zajetí příčin a následků, ale každý z nich je dvoudomý. V jednom aspektu svého života mohou být na hony před
ostatními, v jiném mohou klidně selhávat. Často to pramení z toho, jak se srovnají s realitou svého života. Tolstoj měl
hašteřivou manželku, byl hrabě. Jak to skloubit se svým přesvědčením a talentem? Není divu, že se pak z jednoho úhlu
pohledu může jevit jako šašek. Z jiného je génius, který objevil
něco, co nikdo jiný nedokázal. Figura Piera Bezuchova je Tolstého nejgeniálnější počin, protože jde o postavu oproštěnou
od ega. A celá Evropa z toho byla vedle. To ale neznamená, že
Bezuchov dělá Tolstého neomylným.
To máte dneska jako s pohřbem Karla Gotta. Vždycky
jsem svým studentům říkal k jejich pobavení, že Gott je génius. Charakteristika jeho hlasu je naprosto výjimečná a jedinečná. Jeho filozofická kvalita snese srovnání s největšími
operními zpěváky jako Luciano Pavarotti, Ema Destinnová
a Jon Wickers. Dochází ve svém oboru podobné rovnováhy
jako Marilyn Monroe nebo Clint Eastwood – v konkrétním
aspektu dokonalé bytosti, jejichž velikost každý instinktivně
cítí. Gottův hlas oproštěný od jeho ega je zázrak. To, kam ho
zavedlo ego, už zázrak určitě není. Zpíval povětšinou špatnou
hudbu, leckdy velmi špatnou. A stýkal se se všemi příšernými
státníky, co tady byli. Lidé si to ale bohužel vyložili tak, že
genialita onoho hlasu legitimizuje jeho politické a životní volby. Když mohl tak geniální hlas nedělat v rozhodujících chvílích nic, je v pořádku, že nic nedělali také obyčejní lidé. A nyní
s radostí zapalují svíčky, protože genialita Gottova hlasu je
zachraňuje před jejich svědomím. To je přece příšerné.
Proto když mluvíme o géniích, musíme vědět, o jaké genialitě mluvíme, odkud se ta genialita bere a co nám dává.
Genialita totiž nesmí být spojena s egem člověka, který ji
nese. A všimněte si, že ti největší géniové svou genialitu od
vlastního ega přísně oddělují.
S Karlem Gottem jsem mimochodem jednou mluvil
a snažil jsem se ho dostat do svého filmu, ale ukázalo se, že
pro mě nemá pochopení a nejspíš mi vůbec nerozumí.
Ví se o vás, že se nebojíte říkat silné názory na některé
kolegy umělce, na vaše „nepřátele“.
Podívejte se – nejsou to nepřátelé! Oni nemůžou za to,
jaké věci tvoří. Jde o podlehnutí příčinám a následkům jejich života. Něco je přivedlo k těmto tvůrčím volbám a já s nimi kvůli
tomu nechci bojovat. Nezbývá mi než se koukat, divit se a smát
se. Nikdy jsem nikde neřekl, že jsou to špatní lidé, jen jim nerozumím, nechápu, co je vede, jak vznikli. Třeba bych byl jako oni,
kdyby mě ovlivnily stejné příčiny jako je. Měl jsem ale štěstí,
že jsem měl ženu, bratra a sestru, jaké jsem měl. Byli v mnoha
ohledech chytřejší a tvořivější než já a v jejich blízkosti jsem
se stal tím, kým jsem. Díky nim a tomu, co mě naučili, věřím,
že se mi v několika momentech dostalo určitého zdání, díky
němuž občas vidím s čistou myslí. Je toho schopný každý, ale
většina lidí ten okamžik nezaznamená a navždycky jim uteče.
Což je tragédie. Ale nikdy bych neřekl, že nenávidím lidi, kteří si takové okamžiky nechají utéct. Když něco nenávidím, tak
konkrétní díla, ale to je něco jiného. Když si vzpomenu třeba
na Herzova Spalovače mrtvol (1968) – tak toho sice nenávidím, ale neřekl bych to o lidech, kteří na tom filmu pracovali.
Proč nenávidíte Spalovače mrtvol?
Protože to je jenom hloupé vyvolávání pocitů. A ještě
kolem smrti a fašismu. Fašismus je idiotství a smrt je směšná – pocity z nich mít nepotřebuju. Pocity jim jen ubírají.
V jednu chvíli tu jste a za chvíli už ne, to je přece sranda.
Dojímat se nad tím tomu leda škodí. My teď pohřbíváme permanentně, ale děláme to pokud možno bez dojímání. Teď se
chystám já – naštěstí máme po tatínkovi kámen s jeho jménem „Karel Vachek“, takže je už velká část práce hotová. Stačí přidělat další datum. Nesmíte to brát moc vážně.
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Chovám se vždycky jinak. Důležité je film na začátku
vykopnout vysoko – to je ten záběr mojí vnučky obíhající obraz – a pak ho tam udržet. Což je výzva, zvlášť když ho tam
chcete udržet pět hodin a dvacet minut. Hodně jsem se trápil
se strukturou, ale nakonec mi z toho vznikly samy od sebe
čtyři části dlouhé přesně 72 minut a apendix 27 minut. To je
krásné číslo! Má uzavírací hodnotu! Je tedy ideálním číslem
pro mojí devátou.
Položím možná trochu provokativní otázku: Je nutná
oddělená katedra dokumentaristiky? Například Poláci
ji nemají a jejich dokumentaristice to, zdá se, neškodí.
Já vždycky říkal, že bych byl rád, kdyby byla katedra
režie jen jedna a nebyla žádná oddělená dokumentaristika.
Celý život pozoruju, jak podivně tyhle instituce fungují. Na
FAMU jsem se ostatně dostal proto, že můj jinak režimem
pronásledovaný strýček nasadil svou starou generálskou
uniformu a šel do archivu zjistit, co je v mém kádrovém
posudku. Netroufli si ho tam nepustit, tak nahlédl do mých
spisů a odnesl si, co v nich proti mé osobě bylo – jen díky
tomu mě nakonec přijali. V devadesátých letech mě vzali
mezi pedagogy zas jen proto, že nepočítali s tím, že se přihlásím na konkurz, a neohlídali si složení rozhodovací komise. Proto vím, jak směšně a náhodně někdy může instituce
fungovat.
Takže když se ptáte, jestli potřebujeme samotnou dokumentaristiku na FAMU: To víte, že nepotřebujeme! Ale věci se
mají tak, že ji máme.

Zastánci říkají, že umožňuje vznik kolektivu se stejnými zájmy, kde se dá dokumentaristika vyvíjet vlastním
směrem.
Podle mě by bylo lepší, kdyby se dokumentaristi rozvíjeli na normální katedře režie a byli součástí jejího kolektivu.
Ještě před lety jsem uvažoval, že sám navrhnu zrušení katedry
dokumentu. Já vystudoval tu jedinou režii, co byla, a nemám
pocit, že mi chybělo zaměření. Film je jeden! Jsou to obrázky,
které se nějak nasnímaly, a jestli se během toho hrálo, nebo
šlo o reálný život, je skoro jedno. Na druhou stranu je ale pravda, že při šílenostech, co se na FAMU dějí, je asi dobré, že
existují dvě katedry režie. Pokud vedení jednoho zblbne, což
není něco nepředstavitelného, bude tu ještě jakási záloha. (Na
katedře se mohou objevit vyučující režiséři, kteří byli původně
dětskými herci!)
Když je řeč o kolektivech, hodně se dnes řeší otázka
„sociálních bublin“. Vy jste v Komunismu v jedné bublině vypuštěn po pražském Botiči. Jde o komentář omezeného rozhledu, který každý máme?
To víte, že ano. I když to vznikalo celkem dlouho. Na ty
plastové koule mě upozornily dámy Papírníková s Všetečkovou
a původně jsem v nich chtěl pustit muslimky po Vltavě. Z toho
nakonec sešlo, ale vymysleli jsme něco ještě mnohem absurdnějšího – navlékl jsem se do fraku, nasedl do toho a vypravil se
po Botiči. Na místě, které mám moc rád už od padesátých let
a nad nímž se tyčí nádherná rozpadající se továrna. V té kouli
jsem si připadal úžasně divně, nepochopitelně, byla to skvělá
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chvíle k vyprávění o mém životě, který je v mnoha ohledech
taky divný a nepochopitelný. Plný válek, bojů, hádek, které vést
nechcete, ale musíte. (Protože jsou tu lidé, kteří chtějí víc, než
mají, a jiní lidé, na které ti, co chtějí víc, než mají, něco mají.)
Jedněmi z nejsilnějších záběrů ve vašem filmu jsou ty,
jež sledují spáleného Josefa Hlavatého.
Nic tak hrozného jsem v životě neviděl. Přitom lidské
pochodně, když si to vezmete, nemohly dostat, co si přály.
Lidé budou v každém systému žít způsobem, aby přežili. Kolaborovali jsme všichni, svým způsobem i já, když jsem dělal
teplo pro potrubí, co vedlo na ÚV KSČ. Nemůžete chtít po
lidech, aby se chovali jinak, než systém umožňuje. Musíme
změnit onen systém, aby se v něm jinak chovat dalo, a až pak
to můžeme po druhých chtít. Proto je potřeba moc a majetek
rozprostřít pomocí sítě. Protože to tu ještě nebylo. Vždy jen
jedna skupina mocichtivých lidí nahradila jinou, v důsledku čehož se lidé měnili v pochodně.
Rok 1968 zůstává ve vašem filmu jedním z pevných
bodů, k nimž se vracíte.
Osmašedesátý mám tak rád, protože šlo o rok krajností.
Byl to zlom největší důležitosti, stavím ho na rovinu se vznikem Československé republiky, národním obrozením a husitstvím. Lidé se tehdy pokusili o změnu systému. Spousta
s prominutím opičáků dnes říká, jak byl Dubček slabý a nerozhodný. Ti si asi vůbec neuvědomují, co se doopravdy dělo
a k jak velkým změnám se přistoupilo. Když se pak slaví rok
1989 jako nějaká revoluce, tak se musím smát při všem, co
vím z vlastní zkušenosti i co jsem slyšel. To nebyla žádná revoluce, to byla jen snaha o obnovení starých pořádků.
Bylo pro vás samozřejmé záběry Hlavatého použít, nebo
jste váhal?
Když jim dodáme smysl, je dokonce nezbytné je použít. A jakmile jsem našel projev Smrkovského po jeho návratu z Moskvy, kam byl unesen spolu s dalšími členy ÚV, věděl
jsem, že ten kontrast zničeného těla a zničeného ducha vytvoří nový význam. Nejde o dojímání, jde o víc.
Řekl bych, že váš film je nejlepší právě v momentech,
kdy tvoří podobně silné nebo i vtipné juxtapozice.
Snažím se tím ukázat, že nic nemá jen jeden význam a že na
věci jde nahlížet z mnoha úhlů, které všechny platí. A když
třeba míchám jména Knížáka a Michelangela, tak proto, že na
takových lidech stojí v dobrém i zlém náš svět.
Měl jste někdy ambici natočit fikční film?
Měl jsem ambici, ale nesehnal jsem peníze. Scénáře
se mi tu pořád někde válí, kdoví kde. Nejblíž jsem byl v roce
1967, kdy mi schválili do výroby Kdo bude hlídat hlídače s Oldřichem Novým. Ale zastavili mi to. A dneska stojí sebeblbější hraný film dvacet pět milionů – neumím si představit, že by
mi někdo dal tolik na něco, co by sdělovalo totéž co Komunismus a síť.
Jak reagujete na rostoucí tendenci mladých dokumentaristů tematicky i distribučně opouštět české prostředí?
Vidím, jak přijíždí z Evropy různí emisaři a tváří se, že
vědí, jak má správný dokument (a nejen dokument) vypadat.
Pořádají se různé pitchingy, kde chtějí filmy vyvíjet a tvarovat,
a proměňují zajímavé nápady v blbosti. Nehledám záchranu
v zahraničních odbornících, český film potřebuje dvě věci. Za
prvé studio, kde se budou moct absolventi věnovat postgraduální tvorbě. Dnes máme jen Českou televizi, která má své cykly a své požadavky. V tom, co potřebujeme, je nedostatečná.
Pod požadavky České televize nemůže vzniknout nic umělecky
hodnotného, jsou to jen produkty. Kdybyste viděl ty tupé hlavy,
co tam rozhodují! Radši o tom ani nechci víc mluvit.
Co Český žurnál? Ten je celkem bezprecedentní minimálně ve středoevropském prostoru.

To je ta věc, co dělá Klusák? Jsem rád, že studenti něco
dělají, ale nejsem si jistý, že to je úplně dobře. Jen tím legitimizují instituce, pod kterými by umění vznikat nemělo. Asi je
to ale lepší než nic. Klusák je pro mě velký filmař za ten supermarket, za Český sen (2004). Nevím, jestli někdo po revoluci
udělal pro českou kinematografii tolik, jako když Klusák natočil dav lidí běžet k těm kulisám supermarketu. To mu nesmírně
závidím. Že pak točí někde nějaké pořady o vaření, to už je
jeho věc. Cením si, že otevírá studentům možnosti a dává jim
práci, ale mělo by to probíhat v rámci nezávislého, samostatného studia, které neusiluje o nic jiného než o kvalitu. Kdysi
jsem se snažil přemluvit ministra Dostála, aby zachoval Krátký
film, ale nepovedlo se mi to.
Když student usiluje o to, aby byl jeho film promítnut
třeba v Amsterodamu, je to tedy špatně?
Je jedno, o co usiluje. Když je ten film dobrý, tak si cestu najde, pokud mu v tom nebude přímo bráněno. Mně svého
času taky říkali, že kdyby byla Moravská Hellas (1963) v angličtině a směla ven, měla by velký úspěch. Juráček měl s Postavou k podpírání (1963) větší štěstí, koneckonců to byl
surrealista.
Zmiňoval jste dvě věci, které potřebuje český dokument. Co je tou druhou?
Aby celá česká společnost zahájila pohyb ke změně.
Šedesátá léta čerpala svou sílu právě z pohybu, do nějž se
společnost dala. Z touhy dělat věci jinak, objevovat. Když
společnost stojí a jen udržuje věci, jak jsou, nemůže vznikat
ani pořádné umění. To vidíte všude. Rusové udělali revoluci
a objevila se celá generace géniů, kteří hledali nový svět.
Bohužel, někteří utekli do Evropy, jiní byli Stalinem zabiti.
U nás se teď zdá, že nejlepší je kupovat koně dcerám za
čtvrt miliardy a rozpohybovat je na překážkách, jiného pohybu schopní nejsme. Vynakládá se veškerá snaha na to, aby
byli u moci pořád ti samí a nic se neměnilo. V politice i ve
filmu.
U vašich filmů jsem si všimnul, že je v nich na vás nahlíženo jakoby v er-formě. Že spíš vystupujete jako postava, na kterou se nahlíží z odstupu, než abyste vedl
monolog.
To je pravda. Když pozoruju pořízený materiál, tak na
sebe leckdy udiveně čumím. Leckdy, když se slyším, divím
se, co to ze mě vypadlo. Abych z toho mohl něco použít, tak
se nesmím brát vážně. Na druhou stranu jen proto mě točení
pořád zajímá – jakmile bych se přestal sám sobě divit, nemělo by smysl přemýšlet, mluvit a poslouchat se. Když bych
nedokázal překvapit sám sebe, o co bych se měl vůbec pokoušet? Kdybych neříkal všechny ty nerozumné věci, co by ze
mě zbylo?
Stáří nikomu nepřeju, protože jsem sám starý. Na druhou stranu můžu díky stáří vykládat takové hlouposti, jaké
jsem teď říkal vám. To by si mladý člověk dovolit nemohl – rozumný mladý člověk by si to, co říkám já, nemyslil. Já tu jsem
osmdesátý rok. Dlouho už tu nebudu, nic si s sebou nevezmu a jen se směju a zároveň žasnu nad tou malou možností
vykouknout na svět, co mi byla dána. Naštěstí nemám žádný
vliv a mít ho nechci. Chci říkat nesmysly a třeba přimět lidi,
aby o nich uvažovali. Popisuju, co vidím. Točím, co vidím. S ničím jiným nemůžu pracovat, s ničím jiným se pracovat nedá.
A říkám blbosti. Protože jen když říkáte blbosti, můžete přijít
s něčím, co ještě lidi neslyšeli. Jen díky blbostem jde věřit
v nějaké poznání.
Bavili jsme se o géniích, o lidech, kteří vidí, co jiní ne.
Myslíte, že k nim patříte?
Rád bych, to víte, že ano. Kdo by nechtěl? Ale to nemůžu rozhodnout, to bude na jiných, jak se ke mně postaví
a k čemu jim budu. (Doufám, že budu nová blbost.)
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