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Úvahy filmové

Divadelní soubor jako metafora společnosti

Přestože pro mladou generaci jsou normalizační časy vzdálenou historií a značná část té starší za nimi udělala tlustou
čáru, trauma osmašedesátého roku
v kolektivním nevědomí stále přežívá.
Opakovaná reflexe tohoto dramaticky
nosného námětu v naší kinematografii
svědčí o tom, že dané téma nebylo v duši
národa dostatečně zpracováno.

Filmový scénář Marka Šindelky,
Vojtěcha Maška a Michala Nohejla
vznikl na základě údajně autentické
historky o tom, jak si dva opilci převlečení za esesáky vystřelili ze sovětského vojáka. A mohl by se stejně
tak dobře stát scénářem divadelním.
Děj je situován do blíže neurčeného
oblastního divadla v době krátce po
okupaci „spřátelenými“ vojsky. NadTato „duše“ – smíme-li předpokládat
šená studentka Milada (Antonie Forjejí existenci – vyrovnání se s minulostí manová) sleduje v prořídlém hledišti
jednak potřebuje, jednak se ho obává.
dramatizaci Fučíkovy Reportáže psaPohled do zrcadla a konfrontace s vlast- né na oprátce. Po představení připoním stínem jsou vždy nepříjemné
mínajícím upocenou snahu ochotníků
a bolestné. Čtyřicet let poroby komuni- o politickou agitku vyhledá režiséra
(Martin Pechlát), kterého obdivuje pro
stické, předtím šest let nacistické a tři
jeho předchozí tvorbu, a vyptává se
sta habsburské se podepsalo na české
povaze, vedlo k určitým způsobům jed- ho, snad kvůli nějaké školní práci, co
to je hrdinství. Nechá se zatáhnout do
nání. Z fixovaného chování se vyvine
nečekaného dramatu jedné noci, ve
rys a z rysu charakter. A tak přizpůsobivost, prospěchářství, lavírování, dvojí které se příchodem značně podroušetvář, obrana humorem a švejkování
ného velitele místní vojenské jednotky
„vnucené“ nám dějinnými okolnostmi
(Alexej Gorbunov) promění nudný
se staly znaky národního charakteru.
večírek v divadelním baru. Dalšími
Filmaři probrali socialistické bezčaaktéry jsou ředitel divadla (Otakar
sí pookupačních sedmdesátých a osm- Brousek) a herci – hejsek Vladimír
desátých let z mnoha stran a za použití (Cyril Dobrý), potížista Petr (Pavel
Neškudla) a pohodář Tonda (Tomáš
různých přístupů (komediálního,
Jeřábek). Jako obvykle se vzájemně
dokumentaristického, melodramatického…). Letošní debut Michala Nohejla ironizují a předhazují si, kdo je horší
skvrnou českého divadla a kdo dává
s názvem Okupace však nabízí ještě
větší úlitby Molochovi. Režisér, který
jiný způsob uchopení této tematiky:
přesouvá ji na divadelní prkna, tedy na „předtím“ režíroval Becketta a psal
plamenné protirežimní projevy, vzal
pomezí reality a fikce. V tomto prostozavděk podřadnou oblastní scénou
ru snění a zároveň naplnění veškerých
vedenou spíše než umělcem činovmyslitelných možností si lze s fakty
pohrávat, konstruovat a dekonstruovat níkem dbajícím především na dobré
skutečnost, vytvářet její alternativní
vztahy s vrchností. Herci jsou vděční,
modely, v rozličných rolích zkoušet
že se vůbec mohou uplatnit, a tak
různé druhy participace na ní.
raději drží hubu a krok.

Došlo do redakce
Pavel Taussig: Vlasta
Burian – Život za smích
Supraphon 2021, CD / mp3,
6 hodin 52 minut
Útržky vzpomínek na Burianovo poválečné působení na horských chatách
dokreslují nelehkou situaci člověka,
který přišel takřka o vše. Touto tíživou
dobou začíná vyprávění o Burianově
tvorbě a životním osudu v audioknize
Pavla Taussiga. Vznikla podle jeho stejnojmenné knihy vydané nakladatelstvím Albatros Plus v roce 2017. Autor
čerpá z Burianových monografií od
Luboše Bartoška, Antonína Krále, Ondřeje Suchého a Vladimíra Justa, cituje
z biografií herců (Lída Baarová, Olga
Scheinpflugová, Jaroslav Marvan) a ze
svých archivních rozhovorů s Elmarem
Klosem a Bořivojem Zemanem. Páteří
jsou ale především citace z dopisů nebo
vyprávění lidí, kteří si komika pamatují
osobně. O tyto dopisy a vzpomínky

Taussig požádal veřejně v televizi
a v knize je konfrontuje s oficiálními
informacemi. Širší prostor věnuje
němým filmům, věnuje se ale i těm
nejslavnějším a v závěru se vrací do
doby okupace a k poválečné Burianově
situaci. Zmiňuje jeho životní paradoxy,
rozpory a vyvrací některé zažité mýty.
Audioknihu načetli Radúz Mácha,
Václav Jílek a Vladana Brouková v režii
producentky Nadi Dvorské. Rozsáhlým bonusem je kompletní reedice
46 Burianových písní a scének, které
vyšly na třech CD Supraphonu v letech
1996 a 1999 v edici Nestárnoucí smích
pod názvem Hity Vlasty Buriana.
Součástí bookletu jsou proslulé vtipy
Vlasty Buriana, odposlechnuté hlášky
z filmů, jeho text O biografu z roku
1925 a také úplná filmografie a seznam
literatury o něm. Nechybějí ani původní komentáře Vladimíra Justa z prvního vydání Hitů.
Přes pečlivé zpracování tématu
nevede převedení knihy do formátu
audioknihy k výraznějšímu obohacení
oproti četbě. Posluchač se navíc v řadě
informací a dokumentů snadno ztratí.
Přínosem je ale nové vydání v podstatě
dnes nedostupných původních Burianových audiozáznamů.
milan černý

Potížista Petr (Pavel Neškudla),
pohodář Tonda (Tomáš Jeřábek), ředitel
divadla (Otakar Brousek ml.) a režisér
(Martin Pechlát) aneb Nudný večírek
v divadelním baru Foto MAX STANO
Za nadějným Vladimírem stojí
vlivný tatínek, který ho případně ze
všech problémů vyseká. Rebelant Petr
s politickým škraloupem se vlastně
také sklonil a nechal se sem protlačit
spřáteleným režisérem. Každý má svou
trochu másla na hlavě a díky tomu je
mocenský mechanismus dobře promazán a hladce funguje.
Jako pars pro toto představuje malý
divadelní soubor celou tehdejší československou společnost. Divadelníci se
roztřesou strachy před vlezlým „Rusákem“ nabízejícím kanystr benzinu za
nesčetné panáky vodky, protože pro ně
reprezentuje moc, které se všichni více
či méně zjevně podrobují.
Milada, jediná „čistá bytost“, v níž
ale režisér vidí agentku StB, bere vážně vše, co se té noci odehrává. Včetně

vojákova vyhrožování, Vladimírovy
smrtelné úzkosti i ředitelova infarktu.
Zdá se, že dosud není poznamenána vypočítavostí, ale ani divadelní
machou. Kvůli tomu – nejen díky ženskému prvku vnesenému do mužské
tlupy – se k ní všichni svým způsobem
upínají. Oficír si užívá své dominance
a zkouší, kam až může zajít.
Herci jsou poněkud hysteričtí, narcistní a exhibicionističtí, ale právě
herectví jim pomáhá zvládat situaci
(například Tonda se díky němu elegantně zbaví vojáků hledajících svého
velitele). Můžeme přemýšlet, zda jejich
reakce jsou hrané, anebo je to „hra doopravdy“, v níž jde o život. Každopádně
strach o život vítězí nad hrdinstvím,
a to i když se role prohodí a mocný se
stane bezmocným, zajatcem zajatých.
Tuto proměnu umožnilo rovněž
divadelní kouzlo: Petr, setrvávající
v kostýmu esesáka, vzbudí v majorovi
omráčeném Gottwaldovou bustou
dojem, že druhá světová válka dosud
neskončila. Je to teď válečný veterán,
kdo žadoní o milost. Ovšem rádoby
spravedlivá odplata vykonaná na okupantech není než slabošským aktem
pomsty na jedinci odzbrojeném opilostí, dezorientací a mentální regresí.
Činem kompenzujícím a omlouvajícím, že proti invazi si nikdo z nich
netroufl veřejně protestovat. Sebevědomí nabyté snadným pokořením
bezbranné oběti je vede k ustanovení
odboje a k velkohubému prohlášení
pro západní média. K hnutí odporu
se – opět ze strachu před silou většiny – přidá i ředitel. Sadistické praktiky
a vztek vybíjený na „Rusákovi“ však
vyústí v tragédii. Ansámbl tak už neřeší
odbojové plány, ale následky vraždy…
Realističnost, definitivně popřená
v závěrečné scéně, je permanentně

zpochybňována „divadelností“ jednotlivých výstupů. Dost možná je to
představení, které herci sehráli sami
pro sebe, psychodrama, kterým chtěli
očistit své svědomí a tímto způsobem se vyrovnat se zbabělostí osobní
i kolektivní (Jsme hovno na botě dějin.
Jsme mizerní herci v rukou mizerného
režiséra.), s faktem, že národní „hrdinství“ znamená schopnost adaptace na
jakékoli poměry.
Michal Nohejl, jenž po absolvování FAMU mnoho let točil reklamy
a hudební klipy, nezapře ve svém
celovečerním hraném debutu inspiraci
Davidem Lynchem a Quentinem Tarantinem ani lásku k múze Thálii. Důraz
klade na výtvarnou a hudební stránku. Skvěle využil kulturního domu
v Novém Strašecí, pozůstatku socialistické architektury. Používá divadelní
svícení, postavy prezentuje na pozadí
červených sufit a výrazně barevnými
kostýmy v retro stylu tvoří kontrapunkt
k příslovečné panelákové šedi. Hudba
není dobová, ale pro film ji zkomponovala kapela Kill the Dandies! Dojem
psychedelie, snovosti a divadelnosti
podtrhuje kamera Jana B. Střítežského.
V Okupaci, která je pro mě jedním
z letošních kandidátů na Ceny české
filmové kritiky, pojal Michal Nohejl
téma normalizace naprosto originálně
a navíc – ať již záměrně, nebo bezděčně – filmovými prostředky vzdal
neokázalou poctu magickému světu
divadla.
Zdena Mejzlíková

Okupace. ČR 2021. Scénář Marek Šindelka, Michal Nohejl, Vojtěch Mašek, režie
Michal Nohejl, kamera Jan Baset Střítežský, hudba La Petite Sonja, Hank J. Manchini. Distribuce Bontonfilm. V kinech od
5. srpna 2021.
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