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M alíř Václav Bartovský
řekl jednou svému pří-
teli Janu Hančovi, že

pokud nedokáže zkrotit svou
„lačnou duši“, zkusí v životě
jako pes. Jeho slova mě napadla
po dvoudílném dokumentu
Věry Chytilové Vzlety a pády
o třech výjimečných fotogra-
fech a kamarádech – Zdeňku
Tmejovi (1920–2004), Karlu
Ludwigovi (1919–1977) a Vác-
lavu Chocholovi (1923–2005).
Ludwigovi, autorovi špičko-
vých portrétů i mnohých čes-
kých hereček, a Tmejovi, repor-
tážnímu ekvilibristovi, který se
učil u zakladatele dokumentární
fotografie Karla Hájka, by sedla
nadmíru.

Byli výborní fotografové, vy-
létli nahoru (Tmej publikoval
první fotku už v 16 letech) a tvr-
dě spadli až na dno. Když Chyti-
lová dokument v roce 2000 toči-
la, Ludwig (na pár let i její muž)
už nebyl naživu. Za průvodce si
vzala Zdeňka Tmeje, jehož sté
výročí narození tím ČT art v létě
připomněla. Nesentimentálně
a nadšenecky se vracel ke všem
peripetiím svého života, profes-
ním i osobním, včetně záliby
v pěkných holkách, za kterou si
odseděl sedm let v kriminále.
Byl přesvědčený, že StB na něj
nasadila nezletilou „spolupracov-
nici“. „Spousta lidí byla na alko-
hol,“ řekla jedna z pamětnic, ale
Ludwigovi se stal osudným. Cho-
chola měl jinou náturu a za zády
rodinu, která bývá pojistkou pro-
ti pádům, které zažili jeho přáte-
lé. Ale i on si odžil své. Za fotku
hrobu Jana Palacha v roce 1970
byl odsouzený na pět let podmí-
něně.
Jejich přátelství bylo samo-

zřejmostí i v profesní rovině,
což nebývá tak časté. Když je-
den přišel z nějakých důvodů
o práci, ateliér nebo byt, druhý
nebo třetí mu nezištně pomohl.
Jejich přátelství se nebálo kon-
kurence. Všichni tři zanechali
nadčasové svědectví doby před
válkou a po ní a Chytilová pod-
trhla její krutě odlišnou atmosfé-
ru i výborně zvolenou muzikou.
A přesto se mi i s vědomím ne-
stoudných „dobových tanců“ za-
chtělo být aspoň na chvíli
s nimi. Skvělý dokument!

Mimořádně úspěšný výkop
do nové sezony se podařil
Michalu Dočekalovi. Jeho
inscenace Tolstého díla
Vojna a mír je velkolepá
freska, která se nebojí emocí
ani patosu. A vypráví známý
příběh až s jakousi vnitřní
čistotou a jemností.

JANA MACHALICKÁ

T olstého objemné a vrstev-
naté dílo by se leckomu
mohlo zdát pro divadlo ne-

adaptovatelné, ale není tomu tak.
Divadlo, jak české, tak světové,
po Vojně a míru opakovaně sahá,
u nás z větší části kamenné scény
– Národní divadla v Praze a Brně,
velká regionální divadla. Před pár
lety jsme viděli vynikající insce-
naci Matthiase Hartmanna z ví-
deňského Burgtheatru a dlužno
říct, že Dočekalova inscenace s ní
drží krok, v lecčems ji i předčí, je
celkově citovější, což je v dnešní
době groteskních šklebů velice
osvěžující. Tolstého román má
především silný humanistický
apel a ten Dočekal také výtečně
a v zásadě prostě zdůrazňuje.
Režisér na dramatizaci spolu-

pracoval s osvědčenou autorkou
Ivou Klestilovou a zvolili jedno-
duchý princip – děj komentují
a různě do něj zasahují jako fámu-
lové dva herci v bílých oblecích
(Diana Toniková a TomášMilost-
ný), později se objeví v rolích
cara Alexandra a generála Kutu-
zova, což také výborně funguje.
Dramatizace klade důraz na dyna-
mické vyprávění příběhu, otevírá
prostor divadelním řešením a ši-

kovně se vyvaruje toho, aby šlo
o pouhý lineární převod díla.
Dočekal inscenaci buduje na

svižném střídání obrazů, využívá
zkratky a hlavně chrlí doslova oh-
ňostroj nápadů: zábavných a origi-
nálních, které ovšem drží jednot-
ný styl, jsou to nádherně obrazivé
situace. Opět se ukazuje, že v jed-
noduchosti tkví krása a že scéno-
grafie, která nezaplevelí jeviště,
může být velmi efektní. Ta Cho-
cholouškova má za hlavní prvek
zdobený rám obrazu, jehož náplň
se různě mění; je v něm zasazený
uhlazený mramor připomínající
nádheru šlechtických sídel, pak
zase jej vyplní změť černých ka-
menů jako výraz duševního pekla
a beznaděje. Hraje samozřejmě
i prázdný rám. Jednoduchost vý-
tvarného pojetí scény ovšem bá-
ječně kontrastuje s opulentními
kostýmy Zuzany Bambušek Krej-
zkové.

I hrůza může být poetická
Dočekal kouzlí s obyčejnou diva-
delní technikou, reflektory na sto-
janu jsou koně, jejich červený fil-
tr obstará krev i požár, obrovské
mlžné nafukovací „polštáře“ ne-
milosrdně zavalují vojáky v poli.
A bitva u Slavkova se odehraje na
kulečníkovém stole, z kterého ge-
nerálové tágem srážejí rozestave-
né škrpály, jsou pány nad životy
vojáků bez milosti a s vidinou jen
toho svého vítězství. Polní lehát-
ka také zvládnou nebývale mno-
ho významů.
Nebo odjinud: takový odjezd

panstva ze sídla, kdy se reflektory
„zapřáhnou“ do invalidního vozí-
ku, úplně uzemní. A když se Nata-
ša seznámí s knížetem Bolkon-
ským a oba propadnou nalezené-
mu citu, posílají si po celém jeviš-
ti obyčejnou žárovku jako světlo

horoucí naděje. A i hrůza je tu po-
etická: přízračné útočící svazky
prutů ve scéně Bolkonského smr-
ti se neodvratně přibližují stejně
jako zubatá. To vše jsou nádherně
divadelní momenty, které znovu
přesvědčují, jakou silou divadlo
vládne a jak si umí poradit s kaž-
dou realitou a stvořit její iluzi, za-
sáhnout naše city.
Dočekal se příliš nepouští do fi-

lozofické roviny románu, nebo
spíš z něj takové pasáže pečlivě
vybírá, protože dobře ví, že by
mohl uváznout a inscenaci zahlu-
šit rozklady, které by nemusely
patřičně vyznít. Ty krátké zábles-

ky, disputace Bezuchova s Bol-
konským, vnitřní Bezuchův svár
ale hovoří jasně a zjevují i tvůrco-
vo krédo. Pro Dočekalovu insce-
naci je zásadní, že z postav pohy-
bujících se v konkrétní historické
situaci dokázal stvořit současní-
ky. Vyprávět jejich příběh a neka-
rikovat je, dát průchod citům
a emocím, přímo nabídnout divá-
kovi, aby se jimi dal unášet.
I proto má téměř třiapůl-

hodinová inscenace tah, publi-
kum s ní jde a nechá se dojmout.
To samozřejmě neznamená, že
by režie neuměla využít moder-
ních prostředků nebo se vzdala
nadhledu, ironie, citací i zcizení,
třeba když Nataša zjistí, že mla-
dý Kuragin, do kterého se zamilo-
vala, je obyčejný hajzlík, dostane
hysterický záchvat a její otec jde
a zatáhne oponu s omluvným vý-
razem k publiku – na to se přece
nebudete dívat. Nebo hned v úvo-

du madame Schererová ukazuje
ve svém salonu výtvarné dílo, kte-
ré ji stálo majlant a zesměšňuje
Napoleona. Je to kráva ve skleně-
né krabici s vojevůdcovým klo-
boukem na hlavě – hotový Dami-
en Hirst.
Ovšem i ta nejlepší režijní prá-

ce nemůže dojít naplnění bez her-
ců a soubor Městských divadel
pražských se předvedl v plném
lesku. A to včetně několika no-
vých herců v angažmá. Vojna
a mír je herecky naplněná beze
zbytků, všichni hlavní představite-
lé hrají výborně, mnohost poloh,
plasticita a barevnost jejich proje-
vu i energie jsou nebývalé.

Nejlepší Dočekalovy inscenace
Je tu starý kníže Bolkonskij v po-
dání Jana Vlasáka – sveřepý sta-
řec, trapič všech kolem sebe a vy-
žívající se ve sžíravé ironii, ne-
schopný dát průchod svým citům.
Andrej, jeho syn (Tomáš Havlí-
nek) prochází těžkým martyriem
fyzickým i duševním pravdivě
a naléhavě. Kněžna Marie, jeho
sestra, odzbrojuje citovostí, jem-
ností a Agáta Červinková křeh-
kost a nezáludnost postavy přímo
žije.
Také druhá šlechtická rodina –

Rostovovi – se představuje v pro-
myšlených charakteristikách. Ros-
tov Milana Kačmarčíka má své
běsy dlouho pod kontrolou a před-
vádí se jako žoviální chlapík, jeho
žena (Dana Batulková) tančí snaži-
vě svůj taneček, ale pravou tvář
odhalí náhle a nekompromisně.
Nataša, to je velmi těžká role, její
snivost a exaltovanost může hlad-
ce sklouznout do nesnesitelné šar-
že, ale Kateřina Marie Fialová pro
přepjatost postavy našla přesnou
míru a stejně uvěřitelně se zklidní.
Její bratr Andrej (Zdeněk Piškula)

je vlastně také klubíčko emocí
a zpovykanosti i netrpělivost mlá-
dí. Pierre Bezuchov v podání Vik-
tora Dvořáka je prostě dojemný
svou bezelstností, altruismem.
Dvořák má pro tyto postavy před-
poklady, a navíc se umí vyvarovat
falše. Udržet při tak četném obsa-
zení vysokou úroveň není jen tak,
chválu zaslouží i mnozí další – Te-
reza Slámová jako oddaná Soňa,
Sára Affašová v roli smyslné Hele-
ny, Martin Donutil jako Drubec-
koj a rozežraný Napoleon, prospě-
chářský syn a otec Kuraginovi (Fi-
lip Březina a Stanislav Lehký), od-
pudivě mondénní madame Schere-
rová Evellyn Pacolákové…
Inscenace Vojny a míru se urči-

tě zařadí mezi nejlepší Dočekalo-
vy inscenace, zesoučasnění toho
díla se totiž událo vnitřní cestou,
režii se výmluvně podařilo uká-
zat, že společnost funguje na stále
stejných principech a je jedno,
jaký letopočet píšeme. Grázlové
se nemění a válka nebo jiná utrpe-
ní s nimi nic nezmůže, ona vlast-
ně nezmůže nic ani s „těmi hodný-
mi“; ti možná zmoudří, avšak
mnoho jim to nepomůže, ale jsou
nadějí, protože zase povedou své
donkichotské boje. A tak se po
prožitých strastech všichni opět
sejdou a v salonu začnou znovu,
opět budou hrát ping-pong jako
dřív…

L. N. Tolstoj: Vojna a mír
Dramatizace: Iva Klestilová
a Michal Dočekal
Režie: Michal Dočekal
Dramaturgie: Jana Slouková
Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Zuzana Bambušek
Krejzková
Hudba: Ivan Acher
Městská divadla pražská, Divadlo
ABC, premiéra 4. 9.

KRISTINA
ŽANTOVSKÁ
dramaturgyně

HEDVIKA PETRŽELKOVÁ

BENÁTKY (od zvláštní zpravodaj-
ky LN na festivalu) Benátský fil-
mový festival, konaný navzdory
současné nepřehledné a pro kultu-
ru křehké době, má za sebou nece-
lou polovinu. Přestože je zatím
předčasnémluvit o favoritech sou-
těže, jedním z nejvýraznějších ti-
tulů je bezesporu strhující snímek
Quo Vadis, Aida?, ve kterém se
režisérka Jasmila Zbanićová vra-
cí k válečnému masakru ve
Srebrenici, od nějž letos uplynulo
právě čtvrt století.
Sarajevská rodačka a sama pa-

mětnice tehdejších válečných udá-
lostí, letos pětačtyřicetiletá Zba-

nićová, se konfliktem v bývalé Ju-
goslávii zabývala už ve svém celo-
večerním debutuGrbavica; auten-
tický příběh mladé vdovy a její
dcery v poválečném Sarajevu teh-
dy získal Zlatého medvěda na fes-
tivalu v Berlíně. Hrdinkou jejího
nejnovějšího filmu je překladatel-
ka Aida, která v létě roku 1995 pů-
sobí jako tlumočnice pro OSN
a stane se přímou svědkyní vyjed-
návání o bytí či nebytí obyvatel
Srebrenice, a to včetně její vlastní
rodiny – manžela a dvou synů.

Děs, od kterého
nelze odvrátit oči
Zachovat si odstup, být věrný fak-
tům a zároveň vyprávět intenziv-

ně a srdcem je těžký úkol, který
však Zbanićová zvládla obdivu-
hodně. Film Quo Vadis, Aida?
líčí podrobně události, které vyús-
tily v masakr osmi a půl tisíc bo-
senských chlapců a mužů voj-
skem generála Mladiće, čemuž
přítomní vojáci OSN nedokázali
zabránit. Dusivě těžké téma podá-
vá režisérka jasně a civilně. Od
prvních záběrů padá na diváka tí-
seň, stupňovaná dalším fatálním
vývojem událostí, jejichž hrůzu
neumenšuje ani o stupeň to, že
jde o historicky známá fakta.
Režisérka skvěle zvolila hlavní

postavu překladatelky, která musí
zvládat svou pracovní roli a záro-
veň paralelně prožívat svůj pří-

běh bezmocné manželky a matky
dvou synů, kterým hrozí nejdříve
tušené, postupně však více a více
zřejmé nebezpečí. Když po zdánli-
vě úspěšném vyjednávání mezi
zástupci OSN a Mladićovým tý-
mem vtrhnou do chráněného tábo-
ra vojáci pod záminkou kontroly,
zda se mezi civilisty neskrývají
ozbrojenci, nepochybuje už Aida,
že jejím nejbližším jde o život,
a snaží se za každou cenu získat
od svých nizozemských zaměstna-
vatelů povolení k jejich bezpečné-
mu vyvezení z tábora.
Představitelka hlavní role Jas-

na Đuričićová předvádí obdivu-
hodný, uvěřitelný a nezávidění-
hodný výkon v roli ženy, která po-

užije všechny možné prostředky
k tomu, aby zachránila svou rodi-
nu. Bojuje jako lvice, ale neostý-
chá se prosit ani žebrat, vše v zou-
falé snaze zabránit nejhoršímu.
Střídmě, ale intenzivně natočený
film se vyhýbá přímým scénám
násilí a zabíjení. Hrůza a zlo je tu
tušené a stoupající a o to nesnesi-
telnější, že jeho průběh je nezvrat-
ný…
Filmový testament srebrenické-

ho masakru je jedním z osmnácti
letošních soutěžních filmů festiva-
lu, který potrvá do 12. září.
O tom, který snímek získá Zlaté-
ho lva, rozhodně mezinárodní po-
rota pod vedením australské he-
rečky Cate Blanchettové.

Kouzla s divadelní technikou. Scéna, ve které panstvo odjíždí ze svého sídla a do invalidního vozíku zapřáhne obyčejné reflektory, diváky úplně uzemní. FOTO MDP – JAN BORECKÝ
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Vzlety
a pády

Jejich přátelství bylo
samozřejmostí

i v profesní rovině. Když
jeden přišel z nějakých
důvodů o práci, ateliér
nebo byt, druhý nebo
třetí mu nezištně

pomohl.

Srebrenický masakr v Benátkách

Dočekal využívá střídání
obrazů a zkratek, chrlí

doslova ohňostroj
nápadů

Nebát se emocí ani patosu


