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Milí čtenáři, 

ukrajinská kinematografie zažívá v posledních letech 
opravdovou renesanci. Obrovskou roli v jejím rozvoji 
sehrály tragické události, které Ukrajina prožívá od roku 
2014. Již pátým rokem vede Rusko proti Ukrajině válku, 
které se dnes nejčastěji říká hybridní. Větší část tohoto 
konfliktu se totiž odehrává mimo frontovou linii. Kromě 
kybernetického a informačního prostoru se vedou boje 
i na poli kultury či náboženství.

Nutnost vymezit se, ubránit nejen své území, ale i kul-
turu přimělo ukrajinský stát finančně podpořit i národní 
kinematografii. Navíc výzvy, které před Ukrajinou stanu-
ly, poskytly filmovým tvůrcům bohatý materiál ke zpra-
cování. 

Znovuprožití, reflexe, terapie a přehodnocení všeho, 
čím Ukrajinci za poslední léta prošli a co každodenně 
prožívají – to všechno najdeme v nových ukrajinských 
filmech. Jsou mezi nimi válečné dokumenty i hrané fil-
my, dramata, ale kupodivu i komedie – po dlouhé době 
opravdu dobré komedie. 

Současný ukrajinský film sehrává dnes ještě jednu dů-
ležitou roli a to na poli kulturní diplomacie. Ze všech fo-
rem umění má největší předpoklady přenést hlas a obraz 
Ukrajiny za její hranice. 

Toto speciální číslo Ukrajinského žurnálu bylo vydáno 
u příležitosti Týdne ukrajinského filmu, který už druhým 
rokem pořádá v Praze Velvyslanectví Ukrajiny v ČR spo-
lečně s ukrajinskými spolky. Věříme, že jak Ukrajinský 
žurnál, tak i tento malý filmový festival přispějí k lepšímu 
porozumění Ukrajiny v Česku a přinesou čtenářům i divá-
kům hluboké filmové zážitky.  
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Neinformovaní
První citelné proměny v ukrajinském filmu 
za dobu nezávislosti se projevily v roce 
2014. Přispěly k nim změna ve vedení Stát-
ního fondu pro kinematografii, navýšení 
financování státem a nárůst národního 
uvědomění po dramatických událostech 
během Revoluce důstojnosti a po anexi 
Krymu. V letech 2012 až 2013 projevila vlá-
da dosud nevídanou štědrost a finančně 
podpořila téměř padesát filmových projek-
tů. Ačkoli značná část z nich nikdy nebyla 
natočena, některým režisérům se přece jen 
podařilo dotáhnout svá díla do zdárného 
konce. Jedním z těchto tvůrců byl i Oles 
Sanin.

„Ukrajinský film se probírá k životu,“ vítal 
nadšeně ukrajinský tisk v roce 2014 úspěch 
Saninova snímku Průvodce. Historické dra-
ma o slepém kobzarovi, který před proná-

sledováním chrání syna amerického inže-
nýra zabitého sovětským režimem ve tři-
cátých letech minulého století, publikum 
doslova nadchlo. Jde o první ukrajinský 
film v historii nezávislé Ukrajiny, který utržil 
do té doby nevídaných 14 milionů a 80 tisíc 
ukrajinských hřiven. Scény udávání, represí 
a pocitu bytostného strachu efektně vyob-
razily téma dekomunizace, které již brzy 
mělo začít naplno rezonovat také v součas-
né ukrajinské společnosti.

Kontinuita času hluchoněmých
Mezi festivalovými snímky zaznamenal 
obrovský úspěch celovečerní debut Myro-
slava Slabošpyckého Kmen. V historii svě-
tové kinematografie je to vůbec první film 
natočený v ukrajinském znakovém jazyce 
bez titulků nebo doprovodného hlasu. 
Snímek získal téměř čtyři desítky ocenění 

Ukrajinský filmový boom
Ukrajinská kinematografie zažila v posledních letech 
několik zásadních zlomů. Objevily se filmy, jimž je 
souzeno stát se novou ukrajinskou klasikou, prakticky 
každý týden vstupují do kin nové čistě ukrajinské nebo 
koprodukční snímky, z nichž mnohé překonávají rekordy 
návštěvnosti a sbírají ceny na prestižních festivalech.

IRA NEVINČANNA, KYJEV
PŘELOŽILA JANA PROKOPJUKOVÁ
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na několika světových festivalech, mimo 
jiné Velkou cenu kritiky v Cannes a Evrop-
skou filmovou cenu v kategorii Objev roku. 
Toto kriminální drama se odehrává v pro-
středí divoké mládežnické organizace, 
tzv. kmene, do kterého se zaplete i Serhij, 
který čerstvě nastoupil do internátu hlu-
choněmých. Poté co se zamiluje do Anny, 
která fakticky patří vůdci skupiny, musí 
proti své vůli porušit všechna nepsaná 
pravidla společenské hierarchie kmene. 
Dvouhodinový snímek, v němž nepadne 
jediné slovo, divák sleduje se zatajeným 
dechem, a to díky výjimečné mimice hlu-
choněmých a také práci kameramana Va-
lentyna Vasjanovyče, jehož dlouhé záběry 
vytvářejí ojedinělý dojem kontinuity času. 
Kmen je jedním z prvních celovečerních 
filmů, který dokázal světu, že i ukrajinský 
film může být novátorský.

Majdan jako dokumentární studio
Velkou roli v rozmachu ukrajinského filmu 
sehrála rovněž Revoluce důstojnosti. Ma-
jdan byl u kořenů skutečného boomu do-
kumentaristiky. Stejně jako kdysi na vlně 
antifašistického odporu přetavili italští 
neorealisté film ve zbraň, i Majdan se pro 
ukrajinské umělce stal dokumentární plat-
formou, kde náměty a hrdiny vytváří sám 
život.

Patří sem i snímek Všechno hoří (2014) 
režisérů Oleksandra Tečynského, Oleksije 
Solodunova a Dmytra Stojkova. Tvůrci do-
kázali udržet rovnováhu a bez jakéhokoli 
morálního hodnocení zúčastněných stran 
zkoumají mechanismus, který spouští mo-
tor revoluce. Jakýmsi symbolem změny 
epochy se v tomto dokumentu stává str-
žení Leninova pomníku. Zatímco demon-
stranti sochu vůdce proletariátu rozbíjejí 
na malé kousky, opodál stojící starší muž 

pietně svírá úlomek pomníku. Na němec-
kém festivalu DOK Leipzig byl dokument 
Všechno hoří označen za „excelentní výcho-
doevropský dokumentární film“.

Revoluce důstojnosti pronikla i do tvor-
by Serhije Loznycji, který v roce 2014 
na festivalu v Cannes představil svůj doku-
ment Majdan. Ten ovšem provázela kritika. 
Od uznávaného autora se zřejmě očekáva-
lo jakési osobité odhalení, on však divákům 
nabídl dvouhodinový filozofický snímek, 
v němž v dlouhých, téměř výhradně sta-
tických záběrech na diváka přenáší tíží ne-
konečných dnů, během nichž byl kyjevský 
Majdan domovem statisíců obyčejných 
Ukrajinců.

Lidskou mozaiku Majdanu a jeho hrdinů 
doplňují i filmy jako Silnější než zbraň usku-
pení Babyloń 13 či Modlitba pro Ukrajinu 
Jevhena Afinijevského.

Čas sebeurčení
Mezi lety 2015 a 2017 stoupl rozpočet 
ukrajinského filmového průmyslu, vzrostly 
i tržby. V létě roku 2015 Ukrajina omezila 
na svém území část ruského televizního ob-
sahu. To se projevilo i ve filmové produkci, 
tvůrci byli nuceni zapojit do výroby nových 
filmů co nejvíce ukrajinských odborníků. 
V roce 2016 Státní fond kinematografie při-
dělil téměř 243 milionů ukrajinských hřiven 
na realizaci 104 projektů. O rok později po-
čet podpořených projektů stoupl na 106 
a přidělená částka se zdvojnásobila na 488 
milionů.

Co znamená revoluce
Nekomerční filmy se v té době, zdánlivě 
záměrně, odehrávají na periferii země a pa-
měti, jejich tvůrci jako kdyby se chtěli dis-
tancovat od událostí roku 2014. Píseň pís-
ní (2015) Evy Nejman tak ztvárňuje lyrický 
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příběh dětské lásky v prostředí židovského 
městečka na počátku 20. století. Let zlaté 
mušky Ivana Kravčyšyna s balkánskou váš-
ní strhává diváka mezi huculy ze vsi Burač-
kovyči. Veškerý děj filmu je zprostředkován 
pohledem holčičky s chlapeckým jménem 
Mykola. Místní folklor a fikce se v něm 
splétají do autentického magického realis-
mu na huculský způsob.

Boom nadále zažívá dokumentární film. 
I on si všímá života v regionech. Snímek 
Živá pochodeň (2015) Ostapa Kosťuka za-
vádí do snového světa karpatských pas-
tevců. Pozornost si zaslouží i Ukrajinští 
šerifové režiséra Romana Bondarčuka vy-
právějící příběh dvou mužů ze zapadlé ji-
houkrajinské vesnice Stara Zbrujivka. Ve vsi 
chybí policie, starosta je proto pověří, aby 
na veřejný pořádek dohlíželi oni. Padesáti-
letý Viktor a čtyřiačtyřicetiletý Volodymyr 
v otřískaném žigulíku jezdí od případu 
k případu, řeší opilecké excesy, sousedské 
hádky, drobné krádeže, domácí násilí i sně-
dené psy.

Neméně cenným příspěvkem mapujícím 
změny na Ukrajině po Revoluci důstojnos-
ti je i snímek Varta1, Lvov, Ukrajina. Jeho 
novátorství spočívá v tom, že režisér Jurij 
Hrycyna dokázal zobrazit uplynulé událos-
ti bez toho, aniž by vyobrazil jejich hrdiny. 
Ve snímku zní pouze nahrávky rádiové kon-
verzace automobilových hlídek aktivistů 
ve Lvově během Noci hněvu 19. února 
2014, doprovázené záběry vylidněného 
města, natočenými na starou VHS kameru. 
V akční drama se dokument promění v oka-
mžiku, kdy se hlídka snaží polapit nepola-
pitelného škůdce v luxusním voze Porsche 
Cayenne. Co je to revoluce, co obnáší de-
mokracie, kdy je možné vzít věci do svých 
rukou a kdo rozhoduje o výši trestu – přes-
ně na tyto a další otázky se snaží odpově-

dět jak Ukrajinští šerifové, tak Varta1, Lvov, 
Ukrajina.

Úspěch roku 2017
Rok 2017 se stal rokem velkých i malých 
vítězství ukrajinského filmu. Právě v onom 
roce vláda definitivně schválila zákon 
O státní podpoře kinematografie na Ukra-
jině. Mezi režisérskými triumfy je třeba 
vyzdvihnout filmy Kyborgové (režie Ach-
tem Sejtablajev), Střemhlav (režie Maryna 
Stepanská) a Hladina černé (režie Vitalij 
Vasjanovyč).

Silnou stránkou válečného dramatu Ky-
borgové o obraně doněckého letiště jsou 
především dialogy. Dramaturgyně Natalia 
Vorožbyt je psala a editovala na základě 
konzultace s reálnými „kyborgy“, vojáky, 
kteří se podíleli na obraně letiště v Doněc-
ku, o které se bojovalo dlouhých 242 dní.

Film Střemhlav byl promítán v soutěžní 
sekci East of the West na festivalu v Karlo-
vých Varech. Ačkoli nezískal žádnou cenu, 
světová kritika ho přijala příznivě. Snímek 
vypráví příběh Antona a Káti, kteří se ná-
hodou potkají v nočním Kyjevě. Oba mladí 
lidé v životě trochu tápou a setkání je zá-
sadním způsobem ovlivní… Psychologické 
drama debutující Maryny Stepanské při-
náší křehkou love story i silnou generační 
výpověď o současném mladém pokolení, 
které se snaží najít své místo v porevoluční 
Ukrajině.

Snímek Valentyna Vasjanovyče Hladi-
na černé, který Ukrajinu reprezentoval 
v oscarovém klání, je zajímavým filmovým 
experimentem beze slov. Vypráví příběh 
osamělého padesátiletého fotografa, který 
během jednoho okamžiku přichází o vše. 
Režisér se ve filmu inspiroval osudem své-
ho dlouholetého přítele, fotografa Kostjan-
tyna Mochnače.
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Nejvyšší tržby v roce 2017 zaznamenali 
Kyborgové (23,2 milionu hřiven), komedie 
Dzidzio: Kontrabas (21,7 milionu hřiven) 
a Pevnost (19,1 milionu hřiven).

Reálnost umění fikce
Z filmové úrody roku 2018 by pozornosti 
neměly uniknout filmy všímající si tématu 
bolestné rozdvojenosti duše ukrajinského 
národa. Kromě evropské myšlenky v ní 
stále přežívají postsovětský způsob myš-
lení a sovětské tradice. Hrdinka filmu Ma-
rysji Nikitjuk Když padají stromy, provinční 
dívka Larysa, odmítá vstoupit do svazku 
s mužem, kterého jí nutí celá její rodina. 
Namísto toho se vydává na strastiplnou 
a nebezpečnou cestu se svým milovaným.  
Režisér snímku Delta Oleksandr Tečynskyj 
pak s humorným nadhledem líčí příběh 
obyvatel „ukrajinských Benátek“, jak se 
říká vsi Vylkovo ležící v deltě Dunaje.

Ve snímku Brána, napůl mystickém, na-
půl hororovém a tragikomickém příběhu 
tříčlenné rodiny, která se odmítla po černo-
bylské katastrofě přestěhovat z radiací za-
saženého území, režisér Volodymyr Tychyj 
neukazuje jen osudy jedné podivínské ro-
diny, žijící v černobylské zóně sice načerno, 
zato v symbióze s přírodou a světem nad-

přirozených bytostí, ale předkládá zároveň 
obraz Ukrajiny v její netypické a zvláštní 
podobě.

Postsovětská realita Ukrajiny ožívá v hra-
ném debutu režiséra Romana Bondarčuka 
Vulkán. Lukas, tlumočník a řidič  monitoro-
vací mise OBSE, kterou doprovází na hrani-
ce s okupovaným Krymem, v jednu chvíli 
ztratí nejen telefonní signál, ale také auto 
s celou misí. Zůstane sám v malém jihou-
krajinském městečku s jeho netuctovými 
obyvateli a zvláštními pravidly. Ale i v tom-
to světě, kde se prolíná minulost se součas-
ností i realita s iluzí, nakonec nachází své 
místo a naději začít nový život.

Ukrajinská kinematografie tak i v letoš-
ním roce dokazuje, že ačkoli je film umě-
ním fikce, někdy dokáže paradoxně trefně 
převyprávět naši realitu.
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Vulkán Romana Bondarčuka
Extrémní turistika  
do jihoukrajinského Beryslavu

Vulkán je bolestná výpověď o lidské nedbalosti, okořeněná jihoukrajinskou mystikou. 
Nejnovější film Romana Bondarčuka měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech.

Hlavní hrdina Lukas pracuje pro OBSE. Po příjezdu do Chersonské oblasti se mu jednoho 
dne podaří ztratit auto s misí a je nucen přijmout pozvání na noc od místní rodiny. Z hle-
dání auta se brzy stane hledání občanského průkazu a peněz, a nakonec hledání sebe 
samého ve vyprahlé krajině jihoukrajinských stepí.

Po dokumentu Ukrajinští šerifové Roman Bondarčuk celkem logicky a organicky pře-
chází k hranému filmu. Vulkán je možné nazvat duchovním bratrem Ukrajinských šerifů 
v tom smyslu, že oba filmy vypráví a staví proti sobě dvě části společnosti. Tu, která je od-
hodlána vzít věci do svých rukou, a tu, která je naprosto pasivní. Lukase si neustále někdo 
z místních dobírá, provokuje už samotným vzhledem. V jedné epizodě je dokonce fyzicky 
napaden a ponechán v jámě v kukuřičném poli. Hlavní hrdina ze začátku nechápe způsob 
života a kulturu Chersonské oblasti, ale postupem času se i on dokáže zapojit do tamního 
kriminálního chaosu. Je to asi poprvé, kdy je Ukrajina zobrazena takto „jednopodlažně“, 
s atmosférou filmů Davida Lynche.

I Beryslav se podobá městečku Twin Peaks – tím, jak je hrozivě neuchopitelné. A i když 
Lukas má daleko ke kouzelnému Dalu Cooprovi, vlastně to ani nepotřebuje, protože Bery-
slav je na rozdíl od města Davida Lynche opravdový. Ba více, téměř všechny vedlejší role 
ve filmu hrají opravdoví obyvatelé města a dalo by se říct, že tam také hrají sami sebe. Ro-
man Bondarčuk si dal velice záležet právě na zobrazení způsobu života, kultury a obyčejů, 
aby diváka ujistil o reálnosti vyprávěného.

Protože film vypráví příběh z Chersonské oblasti, režisér nezapomněl ukázat ani tajem-
stvím opředené zatopené vesnice. Vidíme je ke konci filmu, když se Lukas v těchto místech 
potápí.

Snad nejpříjemnější na Vulkánu je jeho tempo, se kterým ukrajinská kinematografie 
dosud válčí. Film má formu snu, která postupně přechází v noční můru, ze které nelze 
procitnout.

Sledovat film Bondarčuka může být pro některé diváky bolestným zážitkem. Na rozdíl 
od Lukase, který předem vzdává svůj boj s realitou, divák operuje větším spektrem emocí. 
Od vzteku až ke smíření. Vlastně to film dokáže – vyvolat emoce, které vyvolají akci. Roman 
Bondarčuk to dokázal ve svých dokumentech a tuto linii si drží i v hraném filmu. 

JURIJ SAMUSENKO, KYJEV
PŘELOŽILA LENKA VÍCHOVÁ
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NASTASIJA JEVDOKYMOVA, KYJEV
PŘELOŽILA ALEXANDRA VOJTÍŠKOVÁ

Symbol ukrajinského 
intelektuálního filmu
Šestého června 2018, ve věku 84 let, nás navždy 
opustila jedna z klíčových ukrajinských filmových 
režisérek — Kira Muratova. Režisérka, scenáristka, 
herečka, autorka více než dvaceti filmů, čestná 
občanka Oděsy, národní umělkyně Ukrajiny, 
laureátka Národní ceny Tarase Ševčenka a Státní 
ceny Oleksandra Dovženka, držitelka Stříbrného 
medvěda z Berlinale (1990) a Čestného leoparda 
z Locarna (1994). To všechno byla Muratova.
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Kira Heorhijivna se narodila v Rumunském 
království, studovala v Moskvě na filologic-
ké fakultě a následně na Všesvazovém stát-
ním institutu kinematografie (VGIK). S prv-
ním manželem, Alexandrem Muratovem, 
se režisérka přestěhovala do Oděsy, kde 
společně pracovali v legendárním filmovém 
studiu. Právě s Oděsou, městem, které pod-
le Muratové miluje hudbu a smích, je spo-
jováno její jméno. Během pátého ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu v Oděse 
získala Zlatého vévodu za přínos v oblasti 
kinematografie, a i letos se v rámci již de-
vátého ročníku festivalu v sekci „Speciální 
projekce“ promítaly dva její filmy – Krátká 
setkání a krátkometrážní snímek Loutka.

Krátká setkání
Ve svém debutu Krátká setkání (1967) 
o milostném trojúhelníku hrála Muratova 
po boku Vladimira Vysockého jednu z hlav-
ních rolí. Naďa spolu s přítelkyní odchází 
z rodné vesnice do města. Cestou dosta-
ne práci v čajovně a seznámí se s mladým 
geologem Maximem — člověkem talento-
vaným a vzdělaným... Měl veškeré kvality, 
které z něj dělaly ideálního partnera, ale 
miloval ženu, která žila ve městě a čekala 
na něj ve svém domě. A právě do tohoto 
domu přichází i zamilovaná Naďa.

Roli Maxima dostal mladý a tehdy ještě 
málo známý Vysockij. Režisérka ho charak-
terizovala jako dobrého, disciplinované-
ho herce a dobráckého barda. Vzhledem 
k tomu, že Muratova sama psala scénář, 
role Maximovy milenky pro ni byla napros-
to přirozená: text odpovídal tomu, jak ona 
sama mluvila, přemýšlela a cítila. Film se 
dostal před publikum pouze dvakrát, proto 
když ho po dvaceti letech začali znovu pro-
mítat, způsobilo to senzaci – viděly ho čtyři 
miliony diváků.

Kira točila o tom, co znala a co cítila
Druhý manžel Muratové, Jevhen Holuben-
ko, byl spoluautorem mnoha jejích scéná-
řů, ale také režisérem celé řady jejích filmů. 
Muratové na jeho názorech záleželo, a tak 
celá desetiletí pracovali bok po boku. Kira 
točila o tom, co znala a co cítila – pokud 
jí bylo téma cizí a objevovala se faleš, re-
žisérka od něj upouštěla. Muratova byla 
autorkou intelektuálních filmů, které způ-
sobovaly skandál jen samotným názvem. 
V jednom z rozhovorů o tom řekla: „Nesmíš 
čekat, že ti název hnedka naservíruje, že 
v tomto filmu uvidíš právě tohle, a ne něco 
jiného. Měl by jen naznačit, být z části obe-
střený tajemstvím, a nebýt přímo úměrný 
filmu. To není jako v matematice, výsledek 
bývá různý. Jedni milují modré oči, jiní hně-
dé, a někdo modré i hnědé.“

Astenický syndrom
Jedním z takto zdařile pojmenovaných fil-
mů se stal Astenický syndrom (1989), který 
získal cenu Nika a také zvláštní cenu Berlín-
ského mezinárodního filmového festivalu 
Stříbrný medvěd. Tento film se skládá ze 
dvou povídek. V první z nich se žena, kte-
rá nedávno pohřbila svého muže, nachází 
ve stavu neutuchající deprese (někdy do-
konce otevřené agrese) a stýká se s lidmi, 
jako je ona, lidmi na pokraji nervového vy-
pětí a zhroucení. Hrdinou druhé povídky je 
učitel, u nějž jako následek osobních a pro-
fesních těžkostí vypukne astenický syn-
drom – usíná při těch nejméně vhodných 
příležitostech. Když se ocitne v léčebně pro 
duševně choré, uvědomuje si, že se zde na-
cházejí lidé, kteří nejsou o nic víc pomate-
ní než ti, co žijí za jejími zdmi. Po čase ho 
propustí a on usíná v metru; prázdný vagon 
veze spícího muže do temného tunelu.
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Držet se stranou, zůstat sama, 
být samostatná
Kira Heorhijivna říkala, že nadanému 
člověku lze odpustit i to, co nejde promi-
nout tomu bez talentu. Nicméně svět je 
proměnlivý, vkus člověka se mění, talent 
může pohasnout, nebo naopak, nenápad-
ně se rozhořet. Jednou z těch, v níž Mu-
ratova spatřovala potenciál, byla jedna-
dvacetiletá scenáristka, později i herečka 
a režisérka Renata Litvinova. Mezi mno-
ha kráskami vynikala Litvinova tím, že je 
charakterní herečka. Má unikátní herecký 
záběr, neboť se v ní snoubí krása s ko-
mičností, a její „divnost“ umožňovala od-
krývat ji jako herečku postupně. Tandem 
umělkyň fungoval skoro třicet let, a tak 
není divu, že si kritici všimli neustálého 
vlivu Muratové na tvorbu mladší kolegy-
ně. Kira poukazovala na osobitý rukopis 
Litvinové jakožto scenáristky, jež pečlivě 
pracovala s postavami a příběhy, jejich 
mluvou a konkrétními výrazy.

V jednom z rozhovorů Litvinova uvedla: 
„Nejdůležitější životní lekce, které se mi 
od Kiry dostalo, bylo držet se stranou, zů-
stat sama, být samostatná. Umět jít proti 
všem. Umět provokovat a umět se smířit 
s neporozuměním, a přesto pokračovat. 
A taky mě naučila milovat film. A odpouš-
tět. A být režisérkou – ženou, to mě taky na-
učila ona. Je jako moje druhá vysoká škola, 
která trvala téměř třicet let.“

Litvinova hrála v řadě režisérčiných fil-
mů, včetně Ladiče (2004) – vytříbené psy-
chologické studii motivů, které vedly inte-
ligentního studenta konzervatoře k tomu, 
aby naplánoval a zrealizoval románek, díky 
němuž si přivlastní peníze postarší ženy. 
U Muratové hrálo mnoho hvězd postso-
větské scény, důvěřovaly jí a otevíraly se 
jí. V tom samém Ladiči hrál i Georgij Děli-

jev, který poznamenal, že Kira Heorhijivna 
viděla v herci nejen postavu, ale dokázala 
odkrýt i jeho lidskou energii.

Umění soustředit se 
a nerozptylovat se
Sama Muratova říkala: „Pro mě je hlavní 
vlastnost umět se soustředit a nerozptylo-
vat se. To se člověk naobědvá a vzpomene 
si, že si musí koupit nové boty a inspirace 
je tatam. Pokud je to pro člověka opravdu 
důležité, musí všechny postranní myšlenky 
a touhy zapudit. Já se zavírám v místnosti 
a přemýšlím. Zpočátku trochu nuceně, ale 
později se to zmechanizuje – všechno co vi-
dím, čtu, všechno je k věci a střádá se do zá-
soby. Dokonce i když film dotočím, stále si 
ho vychutnávám a přemýšlím o něm.“

Režisérka několikrát opakovala, že točí 
filmy pro lidi, které to zajímá. Byla rozhod-
ná a k materiálu přistupovala nelítostně: 
odhazovala vše, co bylo přebytečné a ne-
souviselo s hlavním příběhem. Stejně tak 
ovšem vnímala i diváka, kterému nechtěla 
jít na ruku a už vůbec mu nechtěla ukazo-
vat něco příjemného. „Co jste chtěla tím 
filmem říct?“ – tato otázka zaznívala velice 
často a Muratovou strašně rozčilovala, ne-
boť vše, co chtěla s ostatními sdílet, sdělo-
vala filmovými prostředky nikoli koncepcí 
formulovanou slovy. Vždyť kinematografie 
je sama o sobě sdělením, které není potře-
ba dovysvětlovat.

Náš dialog trvá
Lidské vztahy, konflikty, bolestivé životní 
situace – právě to režisérku zajímalo, nikoli 
politika. Zaujímala jasně proukrajinskou 
pozici, podporovala revoluci důstojnosti 
a jednoznačně se vyjadřovala o ruské agre-
si. V roce 2012 se na plátnech objevil její 
poslední film Věčný návrat, od té doby pře-
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stala umění tvořit, ale stala se jeho „profe-
sionálním konzumentem“. V roce 2017 byla 
oslovena, aby se stala členkou Americké 
filmové akademie udělující Oskary.

Film je živý organizmus, který si žádá 
kontakt a spolupráci značného množství 
lidí. Právě proto se Muratova v běžném ži-
votě vyhýbala společenským akcím, osob-
ním setkáním a poskytování rozhovorů. 
Dávala přednost přijímání hostů, místo 
chození po návštěvách, raději introvertně 
mlčela, nikoli mluvila. Vždy upřednostňo-
vala samotu. Kira Heorhijivna říkala: „Kupří-
kladu vím, kde jsem nejšťastnější – ve střiž-
ně. Ta místnost je pro mě ráj.“

Kira Muratova je symbolem ukrajinského 
filmu období na pomezí rozpadu impéria, 
tvoření samostatného státu a nového tisíci-
letí. Je symbolem ukrajinského intelektuál-
ního filmu, který se zatím ani divákům, ani 
kritikům nepodařilo plně rozklíčovat. A tak 
dialog s ní stále trvá a trvat bude.

Snímek Astenický syndrom nedostal v posledních křečích 
cenzury sovětského systému distribuční povolení, ale 
nelegální cestou se přes Pobaltí dostal na festival v 
Berlíně, kde v roce 1990 získal Zvláštní cenu poroty.
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Od té doby uplynulo osm let, ale režisé-
ra stále znepokojují lidské osudy, kterým 
dává prostor ve svých hraných i dokumen-
tárních filmech. Donbas se stal svým způ-
sobem dvojitým podtržením režisérovy 
filmografie, nikoli však shrnutím. Tento rok 
představil Loznycja hned tři filmy na třech 
hlavních evropských filmových festivalech: 
Den vítězství na Berlinale, Donbas v Cannes 
a Proces v Benátkách. Taková produktivita 
nijak neovlivnila kvalitu filmů, a tak zůstá-
vá záhadou, jak se Loznycovi daří neztrácet 
formu a stále těšit svého diváka.

Stoka plná chaosu 
a ponížení lidských ctností
Na začátku kariéry Serhije Loznycu čas-
to srovnávali s Andrejem Zvjagincevem, 
ovšem sotva lze srovnávat mizantropický 
pohled ruského režiséra na ruské prostředí 
s detailní studií lidské povahy perspektivou 
ukrajinského filmaře. Donbas se vlastně 
stává ukázkovým příkladem, kam tato stu-
die Loznycu přivádí – do stoky plné chao-
su a k ponížení lidských ctností. Ve svém 
snímku se režisér nepokouší být neutrální, 
mimo jiné ukazuje, jak si vojáci přivlastňují 

Donbas Serhije Loznyci – 
divadlo absurdit a morálky
Na pomezí dokumentu a hraného filmu

Když se v roce 2010 na plátnech kin objevil 
film Serhije Loznyci Moje štěstí, režisér byl 
okamžitě zařazen do diskurzu „nepohodlného 
filmu“. Samo sebou kolem toho byl velký 
humbuk, když se debut, navíc od ukrajinského 
režiséra, dostal do hlavní soutěže filmového 
festivalu v Cannes. Na Ukrajině bylo ovšem 
Moje štěstí promítáno omezeně, i když odezva 
na uvedení v Cannes byla značná.

JURIJ SAMUSENKO, KYJEV
PŘELOŽILA ALEXANDRA VOJTÍŠKOVÁ
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nemovitosti a auta. Donbas nevyužívá no-
vátorské metody, ale využívá filmové pro-
středky tak, aby se divák ve správný oka-
mžik smál, plakal nebo bál.

Na filmovém festivalu v Cannes režisér 
v jednom z rozhovorů uvedl, že by nedo-
kázal natočit dokument z Donbasu, vždyť 
zvěrstva „povstalců“ patří mimo hranice 
morálního soudu. Formát hraného filmu 
okamžitě staví hranice mezi umělcem a pu-
blikem, stanovuje, že místo krve je rajča-
tová šťáva a všechny bitky se koneckonců 
odehrávají jen jako. Takové nastavení fun-
guje. Například v jedné scéně chytí ukrajin-
ského dobrovolníka s modrožlutou vlajkou 
a přivážou ho ke sloupu. K muži začínají 
pomalu s rostoucí agresí chodit pobouření 
obyvatelé města, aby vyjádřili svoje rozhoř-
čení s jeho postojem, které nemá v podsta-
tě pevný základ. Dobrovolníka bijí, házejí 
po něm rajčata, drze se fotí vedle něj, a tím 
vyzývavě apelují na veřejnost. Reagovat 
na takové scény je obzvlášť bolestivé, když 
si uvědomíme, že podobné příběhy ze ži-
vota tzv. Novoruska zná ukrajinský divák 
nejen z doslechu. Serhij Loznycja čerpal 
z videí na YouTube, které zná každý, kdo 
se zajímá o osud okupovaného Donbasu. 
Pouze poslední scéna je považována za čis-
tou fikci autora.

Donbas není uměleckou fikcí
Nakolik věrohodně se režisérovi podařilo 
události ztvárnit, je na uvážení diváků. Bě-
hem promítaní na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Oděse Serhij Loznycja vyprávěl, 
jak na film reagovalo australské publikum, 
které bylo ohromeno uměleckou fikcí reži-
séra, ten ovšem musel vysvětlovat, že tak-
řka vše se doopravdy stalo. Ba co víc, filmo-
vý kritik Thomas Sotinel ve své recenzi pro 
deník Le Monde potvrdil neobeznámenost 

západních masmédií s válkou mezi Ruskem 
a Ukrajinou, když ve svém článku označil 
svatební scénu a několik dalších epizod 
za fikci. Zcela odlišné reakce bylo možné 
sledovat na premiéře v Oděse, kde diváci 
během pásma otázek a odpovědí děkovali 
režisérovi za přesné vykreslení událostí.

Fragmentárnost Donbasu umožňuje Lo-
znycovi stírat hranice mezi hraným filmem 
a dokumentem. Jedná se vlastně o tako-
vý neviditelný trend, který krystalizuje 
mezi ukrajinskými dokumenty, jež tíhnou 
k hranému filmu. V nedávném snímku 
Serhije Bukovského Hlavní role se hradba 
mezi těmito dvěma žánry neustále boří, 
a někteří režiséři dokonce sami přecházejí 
k hranému filmu (například Vulkán Roma-
na Bondarčuka). V dokumentech Serhije 
Loznyci nejsou hlavní postavy, stejně jako 
v nich nezní hlas vypravěče, který by vodil 
diváky za ruku. Takový přístup mu umož-
ňuje dělat s narativem cokoli. Kupříkladu 
Majdan se se svým chladným a poněkud 
rezervovaným způsobem zachycení udá-
lostí stává dokumentem epochy, který se 
člověk nebude stydět ukázat potomkům. 
Donbas je zachycením právě těch situací, 
ve kterých se postavy cítí nejpřirozeně-
ji a ve kterých odhalují své nitro. A jeho 
fragmentárnost umožňuje zamíchat s po-
stavami jako s balíčkem karet. V některých 
epizodách se z ústředních postav stávají 
druhořadé a naopak. Loznycja mění jednu 
scénu za druhou, a tím neumožňuje žádné 
z postav přetáhnout veškerou pozornost 
na sebe.

... o tom se musí 
dozvědět co nejvíc lidí
Pokud jde o žánr snímku, těžko dojít k něja-
kému závěru. Některé epizody bezpochyby 
vyvolávají smích, ale je jasné, že za kome-
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dii Loznycův film označit nelze. Na druhou 
stranu, hrůzy války režisér prezentuje podi-
vuhodně jako grotesku. Scéna, kde je muži 
zabaveno auto se slovy, že přispěje k roz-
květu nového státu, vyvolává svou absur-
ditou spíše úsměv. Loznycovy hrané filmy 
obvykle končí neutěšeně. Zmiňme alespoň 
hlavní hrdinku filmu Krotká, která se nako-
nec neshledá se svým manželem ve vězení. 
Donbas je věrný této tradici: scéna v závěru 
filmu, kde rozstřílí autobus, končí tichem, 
s nímž je divák ponechán o samotě, aby se 
mohl zamyslet nad tím, co viděl, a vyvodil 
si z toho závěry.

V jedné z epizod filmu přijíždí k „povstal-
cům“ novinář a ptá se: „Kdo tady tomu 
velí?“. Samozřejmě se nikdo nepřihlásí. Hoši 
sedí na tancích, jedí nakládané okurky pří-
mo z lahví a vyvolávají stále nové přezdív-
ky. Serhij Loznycja ukazuje, v co se může 
změnit kousek země bez vlády. V takových 
podmínkách si lidé oblékají vojenské ka-
báty s falešnými hodnostmi, říkají si smyš-
lenými jmény a hrají divadlo pro každého, 
kdo k nim přijde na představení. Ale tohle 
divadlo se mění z frašky na tragédii, o které 
se musí dozvědět co nejvíce lidí.

 

Několik příběhů propojených v jeden celek popisuje 
úpadek a destrukci společnosti na okupovaném území 
východní Ukrajiny. Svůj nejnovější film ukrajinský 
režisér Serhij Loznycja poskládal z pravdivých 
příběhů – z materiálu, který je dostupný na internetu, 
z amatérských videí a z výpovědí svědků událostí, 
ke kterým došlo po anexi Krymu a vypuknutí rusko-
ukrajinské války na Donbasu.
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Apokalypsa dnes: 
válka a nová etapa 
ukrajinského filmu
Euromajdan a rusko-ukrajinská válka posloužily 
jako impulz k rozvoji dvou věcí současně – 
k rozvoji ukrajinské armády a ukrajinského 
válečného filmu, který dosud v poměrně 
silné ukrajinské dokumentaristice fakticky 
chyběl. Je čas reflektovat – duševně, rozumově 
a umělecky pochopit to, co se stalo a co stále 
trvá. A nápomocný v tom může být právě film. 

JAROSLAV PIDHORA-HVJAZDOVSKYJ, KYJEV
PŘELOŽILA KRISTINA VELYČKO
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1. Babylon
Původní název je Babylon’13 a uvedené 
číslo je datem narození: 30. listopad roku 
2013, začátek Revoluce důstojnosti na ky-
jevském Majdanu Nezávislosti. Mladí filma-
ři, sjednocení myšlenkou společenského 
odporu vůči režimu bývalého vězně Janu-
kovyče, natočili během revoluce více než 
sto filmů. Byli uprostřed dění, točili z obou 
táborů, točili výbuchy i oběti – Nebeskou 
setninu – již 14. února. Za několik týdnů 
po střelbě na Majdanu začala ruská invaze 
na Krym a obsazení všech vládních budov 
ruskou armádou, tzv. „zelenými mužíčky“. 
Kameramani Babylonu’13 se tak znovu 
vrhli do natáčení. Dva z nich, Jaroslav Pi-
lunskyj a Jurij Hruzinov byli však uneseni 
místní proruskou domobranou. A jenom 
díky zásahu Ukrajinského Helsinského vý-
boru, Evropského soudu pro lidská práva 
a celé řady právníků z obou dvou zemí se 
kameramany podařilo ze zajetí vysvobodit. 
Krátce poté byl zadržen aktivista Oleksan-
dr Kolčenko a režisér Oleh Sencov. Oba jsou 
stále vězněni a drženi v Rusku na základě 
vykonstruovaných obvinění. Za pomoci 
falešných důkazů byli odsouzeni na 10 a 20 
let.

Z Krymu se válka přenesla na Donbas, 
kde trvá dodnes. Jako stín se za ní přesu-
nul i film. Jako stín zločinu, hrdinství, stra-
chu, smrti, ale i života navzdory smrti. Bitva 
o doněcké letiště, boje o Debalceve, Ilo-
vajsk, Pisky, Marjinku, Šyrokyne, to všechno 
jsou ohniska války, kterou známe jako ATO 
(Antiteroristická operace) – (dnes Operace 
sjednocených sil – pozn. redaktora). Před 
dvěma lety se v ukrajinské televizi začaly 
často objevovat krátké dokumentární filmy 
a reportáže, později již měli diváci možnost 
zhlédnout i celovečerní filmy. Rejd. Moc 
vzdorujících («Рейд. Сила нескорених»), 

Mocnější než zbraň («Сильніше ніж зброя»), 
Zajatci («Бранці») a další. Pro většinu oby-
čejných lidí se to stalo jakousi možností 
nahlédnout na druhý břeh z jejich poklid-
ného života. Na břeh, kde lidé tuhnou stra-
chy, kde doslova přicházejí o rozum, kde 
křičí bolestí a umírají mnohem častěji, než 
ve zprávách o mrtvých a raněných. 

Časem se vedle obyčejného života 
ve městech, kde se lidé baví, vidí se s přá-
teli, chodí do kina, do obchodů i do práce, 
vytvořil jakýsi další prostor. A to nejen v ki-
nematografii, ale i ve společnosti samotné, 
i přes to, že někteří se od války stále snaží 
distancovat a dělat, že žádná není. Je. Ako-
rát někde tam, daleko. A daleko je jen díky 
tomu, že někdo nás – hodné a nevinné – 
ochraňuje před těmi zlými a hloupými, kte-
rým se stýská po Sovětském svazu. A nové 
filmy, ať už dokumentární či umělecké, to 
dokazují.

2. Kyborgové
Film měl štěstí na vynikajícího režiséra. Má 
zkušenosti, má cit a je do tématu více než 
zasvěcen. Achtem Sejtablajev byl dlou-
hou dobu televizním režisérem a poměr-
ně dlouho moderoval ukrajinský pořad 
Odvážná srdce («Xoрoбрi сeрця»), kde se 
seznámil se stovkami příběhů z ATO a do-
konale tak zná všechna specifika války. 
Navíc je jedním z autorů snímku Haytarma 
(«Хайтарма»), jehož realističnost šokuje. 

Během natáčení filmařům radili samotní 
„kyborgové“, kteří bránili doněcké letiště. 
Technickou podporu poskytly vojenské 
jednotky a zapůjčily jim tanky, obrněné 
transportéry a samopaly. Autorkou scénáře 
je Natalija Vorožbyt, uznávaná ukrajinská 
dramatička, jejíž hry se hrají na Ukrajině, 
v Polsku, Litvě, Německu, Velké Británii 
a USA. Podle jejího scénáře ruská režisér-
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ka Valerija Gaj Germanika natočila na svou 
dobu šokující seriál Škola («Школа»). Nyní 
je Natalija scénáristkou filmové adapta-
ce moderního románu Vorošylovhrad 
(«Ворошиловград») Serhije Žadana, který 
získal ocenění Ukrajinská kniha roku 2010. 
Aby se co nejvíce ponořila do děje, projela 
během příprav Kyborgů lokality, kde probí-
haly boje, sbírala informace od samotných 
„kyborgů“ (je třeba podotknout, že oni 
sami nemají toto označení rádi, stejně jako 
o sobě nemluví jako o hrdinech) a zapiso-
vala si jejich příběhy. Po návratu se pokusila 
podrobně ztvárnit všechny postavy a jejich 
svět, který se tolik liší od toho našeho.

3. „Deržkino“ (Státní agentura 
pro kinematografii)
Státní agentura v čele s Pylypem Illjenkem 
si je vědoma veškeré své zodpovědnosti 
vůči době a zejména vůči společnosti, pro-
to byla do soutěžních sekcí zařazena nová, 
zvláštní sekce pod názvem „O hrdinství 
vojáků, kteří bránili Ukrajinu během dru-
hé světové války a během antiteroristické 
operace“. V této kategorii zvítězil snímek 
Mráz (Frost, ukrajinská varianta názvu: 
«Іній») litevského režiséra Šarūnase Bartase 
z osmého pitchingu a snímek Krycí jméno 
Banderas («Позивний “Бандерас”») gruzín-
ského režiséra Zazy Buadze z devátého pit-
chingu. Tyto dva projekty se liší svým úče-
lem, žánrem a způsobem tvorby. Přitom 
však jde o přibližně stejný rozpočet (kolem 
32 milionů korun). Cílem obou filmů je také 
ztvárnit lidský osud v mezních životních 
situacích, v době, kdy zrovna zuří válka. 
Snímek Mráz vznikl v koprodukci Ukrajiny, 
Litvy a Francie a představuje typické road 
movie, kde se drama střídá s melodra-
matem, kde drsná romantika války naráží 
na realitu a na úlomcích zničených budov 

se rodí láska. Snímek je natolik působivý, 
že byl zařazen do hlavní soutěže festivalu 
v Cannes. 

Banderas se v tomto smyslu trochu liší. 
Není to totiž festivalový typ filmu. V Bande-
rasovi mráz taje na rozpálených kalašniko-
vech a jde tu především o morální dilema. 
Snímek ukazuje ukrajinské kontrarozvědčí-
ky a ty, se kterými musejí válčit. Je to akční 
drama, které Ukrajincům teď tolik chybí. 
Jsou vyčerpaní z neustálých mrtvých a ra-
něných, z neustálé hrozby útoků ruské ar-
mády. 

Avšak většina snímků o válce na východě 
Ukrajiny, které státní agentura financuje, 
se do kin stejně nedostane. Jejich osud je 
festivalový, v lepším případě se dostanou 
na televizní obrazovku. Každý film je ale 
hlas, který si zaslouží, aby ho lidé slyšeli, 
zaslouží si jejich pozornost a reakci. Na vět-
šině těchto filmu se také podílejí významné 
osobnosti ukrajinské kinematografie. Tak 
napřklad scénář k 300 sparťanům Luhan-
ského letiště («300 спартанців Луганського 
аеропорту») napsal ukrajinský režisér 
a scénárista Taras Tkačenko, autor Hnízda 
hrdličky («Гніздо горлиці»), vítězného filmu 
loňského Oděského filmového festivalu 
a národní filmové ceny Ukrajiny «Зoлoта 
дзиґа». 75minutový Náš kaplan («Наш 
капелан») bude podle vlastního scénáře 
natáčet Serhij Lysenko, legendární ukra-
jinský dokumentarista a hudební televizní 
žurnalista.

60minutový Mýtus («Miф») natočil Leonid 
Kanter, tvůrce snad jednoho z nejlepších 
filmů o rusko-ukrajinské válce My, Ukrajinci 
(«Добровольці Божої чоти»)... Kde zaznějí 
tyto hlasy? Kdo se podívá na 15minutový 
snímek Cristiana Jereghi Archa («Ковчег»), 
který vypráví o zvířatech ve válce, o psech, 
kočkách a koních, o něž se po smrti lidí ni-
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kdo nestará. Tento snímek získal nejvíc hla-
sů na pitchingu mezi 162 (!) projekty. Kde 
bude promítán snímek Halda («Терикони») 
Tarase Tomenka o dětech, které stejně jako 
zvířata ve válce fyzicky a duchovně pře-
žívají jedině díky laskavosti ukrajinských 
vojáků? Určitě je uvidí návštěvníci zahra-
ničních filmových festivalů, kde dobře znají 
ukrajinský dokumentární film. Na loňském 
Berlínském festivalu hlavní cenu ve své 
kategorii získal snímek Škola č. 3 («Школа 
№3») Jelizavety Smith a George Genouxe. 
Ale co ukrajinští diváci? 

Zuří válka, točí se o ní filmy, ale Ukrajinci 
je nevidí. Absurdní. Situace se však pomalu 
mění k lepšímu. Těžkopádnost, přetrváva-
jící po sedmdesátileté nadvládě hulvátské-
ho režimu Sovětů se skřípotem, bolestivě, 
pomalu ale jistě mizí do zapomnění. Touha 
žít v minulosti, která stále přežívá u severo-
východní hordy a u separatistů na východ-
ní Ukrajině nemůže být naplněna ani fyzic-
ky, ani teoreticky. Protože žijeme v jednad-
vacátém století. A to je nezbytně nutné si 
uvědomit. 

Před dvěma lety se v ukrajinské televizi začaly často 
objevovat krátké dokumentární filmy a reportáže, později 
již měli diváci možnost zhlédnout i celovečerní filmy. 
Rejd. Moc vzdorujících («Рейд. Сила нескорених»), 
Mocnější než zbraň («Сильніше ніж зброя»), Zajatci 
(«Бранці») a další. Pro většinu obyčejných lidí se to stalo 
jakousi možností nahlédnout na druhý břeh z jejich 
poklidného života.
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Tento podzim jde do kin sociálně milostné 
drama Marysi Nikiťuk Když padají stromy. 
Svou ukrajinskou premiéru měl film už 
v létě na Mezinárodním filmovém festiva-
lu v Oděse a světovou v programu Pano-
rama na Berlinale. Na začátku podzimu jej 
diváci měli možnost vidět na Varšavském 
mezinárodním filmovém festivalu. Film byl 
rovněž na ukrajinském seznamu kandidá-
tů na Oskara za nejlepší cizojazyčný film. 
Na debut je to opravdu úctyhodný začátek.

Jméno Marysi Nikiťuk je už dlouhou 
dobu známé především v literárních a kine-
matografických kruzích. Marysja je známá 
prozaička a scenáristka, spoluzakladatelka 
divadelního festivalu, režisérka ostře sociál-
ních krátkých filmů, jednoduše – zajímavá 
tvůrkyně. Její styl je výrazný, příběhy odha-
lují citlivá místa a mluva její hrdinů je prav-
divá. Dalo by se tedy říct, že na film Když pa-
dají stromy, se čekalo dlouho a s napětím.

Na pozadí provinčního města devade-
sátých let se rozvíjí několik dějových linek 
a každá z nich má své vlastní napětí a ro-
zuzlení. Pro samotnou režisérku je tento pří-
běh velmi osobní a je složen z útržků jejích 
vlastních vzpomínek a hodnocení té doby.

Jednou a asi nejdůležitější z těchto linek 
je milostné drama mezi dvěma mladými 
lidmi: Larysou a Šrámem, které diváka po-
hltí silnou sexualitou, láskou bez hranic 
a kontroly a mezními city. Sedmnáctiletá 
Larysa je chaotická a vášnivá. Prvních deset 
minut filmu je divák svědkem milostných 
scén mezi ní a Šrámem na blatech i v lese. 
Jejich milování je živočišné a dychtivé, těla 

krásná a city omamné. Larysa by ráda utek-
la od matky a babičky a zůstala jen se svou 
láskou ve smyšleném světě: odjet k moři, 
žít na pláži, jíst fíky a pořád se milovat. Ráj, 
který by možná i měl šanci stát se realitou, 
kdyby… Ale režisérka je k divákovi upřím-
ná: v reálném světě jsou happy endy spíše 
výjimkou, nikoli pravidlem.

Larysa je součástí rodiny, ve které tři ge-
nerace žen (babička, matka a Larysa) trpí 
velmi pravděpodobně podobným trauma-
tem. Matka Larysy ještě pořád slyší kroky 
nedávno zesnulého manžela a stejně jako 
babička se trápí tím, že je sousedé odsuzují 
za chování její dcery.

Larysa ale není připravená přijmout re-
alitu beznaděje, podobně jako hrdinka 
běloruského filmu Křišťálová labuť Evelína. 
Evelína sní o tom, že uteče do Ameriky. La-
rysa je rozhodnutá vyskočit z tohoto života 
a žít třeba v psí boudě, ale se svojí láskou. 
Provinční město je ale nemilosrdné a deva-
desátá léta – šedá a bez perspektivy.

Zdá se, že žijeme v době formování nové 
nostalgie – postsovětské, plné touhy po de-
vadesátých letech. Přinejmenším devade-
sátá léta se do filmu vrací. Je symptoma-
tické, že oba zmíněné filmy vznikly téměř 
současně a ani jeden z nich nenabízí žádný 
posun v osudech hlavních hrdinek hledají-
cích svá okna možností.

Vztah Larysy a jejího milého se zpřetrhá 
ve chvíli, kdy Šrám kvůli svému kriminální-
mu životu musí zmizet. Ztratí se z radaru 
Larysy, která se pod tlakem matky a i vlastní 
snahy uspořádat si život rozhodne vdát se 

Móda na devadesátá
NASTASIJA JEVDOKIMOVA, KYJEV
PŘELOŽILA LENKA VÍCHOVÁ
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za nemilovaného Romka. V nastávajícím 
manželovi se snaží najít spřízněnou duši, 
ale on nechápe její touhu odjet někam da-
leko. Larysa žije v napětí a své emoce nedo-
káže ovládnout. Nepřestává se trápit otáz-
kou, zda je Šrám mrtvý nebo živý. Šrám žije 
a jednoho dne se vrátí. 

Larysa v podání Anastasiji Pustovit zís-
kala na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Oděse cenu za nejlepší ženskou roli. 

Film Když padají stromy si hledal cestu 
k divákovi poměrně dlouho. V industriální 
sekci Mezinárodního filmového festivalu 
v Oděse byl oceněn jako nejlepší projekt už 
v roce 2014. V roce 2015 byl jedním z vítě-
zů sedmého konkurzu Státního fondu pro 

kinematografii. Jeho scénář byl oceněn 
na ScripTeastAward v rámci Mezinárodního 
filmového festivalu v Cannes v roce 2016. 
Kromě ceny Krzysztofa Kieslowského ob-
držel scénář Marysi Nikiťuk také finanční 
podporu v hodnotě deset tisíc eur. Celkový 
rozpočet filmu se vyšplhal na 22 milionů 
hřiven. Dlouhá cesta, kterou ale stálo za to 
ujít.

Protože Když padají stromy je od začátku 
do konce krásný film. Jako většina snímků 
z nové vlny ukrajinské kinematografie po-
třebuje rozbor, pochopení a spoluúčast. Vy-
žaduje odvahu prožít společně s jeho tvůrci 
několik dalších traumat.

Pětiletá Vitka sleduje a prožívá příběh starší sestřenice 
Larysy, odsuzované rodinou i okolím za lásku k mladému 
kriminálníkovi Šramovi. Jako jediná svým čistým 
a životem nepokřiveným okem chápe její pocity a snahu 
žít bez ohledu na to, „co řeknou lidé“.
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Hodně skvělých filmů 
NASTASIJA JEVDOKYMOVA, KYJEV
PŘELOŽILA VALENTYNA LJULJA

Rok 2018 potvrdil skutečnost, že na ukrajinské filmy 
se lze dívat, vychutnávat si je a radovat se z nich

13. - 21. července se v Oděse konal 9. Mezi-
národní filmový festival. Program festivalu 
obsahoval slavnostní premiéry, meziná-
rodní a národní soutěž celovečerních filmů, 
soutěž evropských dokumentů, pořad „fes-
tival festivalů“, workshopy a umělecká se-
tkání, ukrajinskou retrospektivu, „Fokus: 70 
let izraelského filmu“, speciální promítání, 
seriály a zvláštní program k film industry. 

Pokud chceme mluvit o určitých tren-
dech, můžeme říct, že na letošním festivalu 
se objevilo hodně různých variací rodin-
ných příběhů, rodinných dramat, hrdinů, 
co odcházejí od rodiny, nebo naopak – se 
vracejí zpět. Týká se to i vítězného filmu, 
řecké tragikomedie Škoda Babise Makri-
dise (Pity). Film vypráví příběh muže, kte-
rého plně pohlcuje žal a závislost na něm, 
a i když se jeho manželka probere z kó-
matu, hrdina nepřestává truchlit. Podob-
ný problém řeší film Křišťálová labuť Darji 
Zuka, který získal Grand Prix festivalu. 
Tento film vypráví o devadesátých letech 
v Bělorusku a dívce s touhou emigrovat 
do USA. Na cestě za vysněným světem však 
musí strávit týden v městečku, kde hlavní 
měnou a hodnotou je křišťál. 

Gogol Dok 
Obecná úroveň současných ukrajinských 
filmů a prudký rozvoj jak tvůrčích skupin, 

tak i jednotlivých režisérů ohromuje. Stále 
méně se mluví o „jazykových” problémech 
a „stopě“ Univerzity Karpenka-Karého (jed-
ná se o ukrajinskou filmovou a divadelní 
akademii – red.). 

Za zmínku určitě stojí dokument Gogol 
Dok Alisy Pavlovské o největším multidis-
ciplinárním festivalu současného umění 
ve východní Evropě. Ve filmu, který byl 
natočen se státní podporou, jsou tři hlavní 
postavy a skrz ně poznáváme celý proces 
organizace festivalu. Úvahy o umění a vý-
zvy současného světa od ideového inspirá-
tora a zakladatele Vlada Trojického demon-
strují základní ideovou linii art-kolosu s ná-
zvem GOGOLFEST, který existuje více než 
deset let: „Divadlo – je tou oblastí činnosti 
člověka, kde si můžeš vytvořit vlastní svět 
a kde můžeš pokládat otázky“. Další účast-
ník procesu, jehož prostřednictvím vidíme, 
jak festival ovládá a naplňuje území art-to-
várny „Platforma“, je Jevhen Bal, technic-
ký ředitel festivalu. V záběru mu neustále 
vyzvání mobil, jezdí na kole, dává pokyny 
zaměstnancům a současně se zabývá kri-
zovým managementem a přišroubovává 
světla; člověk v pohybu a zarytý perfek-
cionista. Poslední vypravěč je festivalový 
elektrikář, který se jako zneuznaný umělec 
nachází ve stavu změněného vědomí. Do-
vídáme se, že festival je na jednu stranu 

22

T Ý D E N  U K R A J I N S K É H O  F I L M U



dobrodružství, ale rovněž obrovská zod-
povědnost před sebou a diváky. Film silně 
inspiruje a dává pocítit atmosféru festivalu, 
poskytuje celkovou představu o jeho pří-
pravě a o tom, kolik úsilí je na jeho realizaci 
nutné vynaložit.

Tera a Delta 
Krátký film Tera Nikona Romančenka je 
příběhem o Ljubě, která pracuje v továrně 
a která nepouští z ruky mobilní telefon. 
Čeká na hovor od svého syna z váleč-
né zóny. Je to film o matce, která prožívá 
obrovský strach a prožívá ho každý den: 
v práci, doma i cestou do márnice. Hlavní 
roli ve filmu ztvárnila zpěvačka Natalija 
Polovynka, která mistrovsky ztvárnila klí-
čový motiv filmu – život matek v nejisto-
tě a bolesti z očekávání toho nejhoršího. 
Tera má minimum dialogů, zato je bohatá 
na hluk. Protože Ljuba nemůže s nikým 
sdílet svou bolest, většinou mlčí a modlí 

se. Prostor v záběru zaplňují a rytmus na-
stavují téměř „dokumentární“ zvuky strojů 
továrny na sladkosti Tera v městě Ternopol, 
kde hlavní postava rovná marshmallowny 
a cukroví. A také zvuky doprovázející Lju-
bin pohyb, zvuky nádraží, města a rádia, 
které přináší zprávy. 

Dokument Delta Oleksandra Tečynské-
ho vypráví o deltě Dunaje, o obyčejných 
lidech, kteří si vydělávají na živobytí tím, 
že řežou rákos a chytají ryby; kteří pijí 
a snaží nepropadnout se ledem, kteří 
i přes šeď a mlhu kolem neztrácejí vnitř-
ní sílu. Ve skutečnosti je to velice upřímný 
příběh o obci Vilkovo, které říkají „ukra-
jinské Benátky“. Režisér filmu otevřeně 
zesměšňuje tento název, protože Benátky 
jsou o renesanci, a Vilkovo – o úpadku. 
Tečynský má mimořádně bohaté zkuše-
nosti dokumentárního fotografa, a proto 
se dokáže dostat velmi blízko k hrdinům 
a proniknou do hloubky jejich světa. Film 
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byl dvakrát oceněn: v národní soutěži MFF 
v Oděse a Mezinárodní federací filmových 
kritiků FIPRESCI. 

Když padají stromy 
Asi nejvíce očekávaným filmem programu 
byl celovečerní debut Marysi Nikitiukove 
Když padají stromy. Snímek již před něko-
lika lety získal státní podporu od Státního 
fondu pro kinematografii a scénář vyhrál 
ScripTeastAward na 69. ročníku filmového 
festivalu v Cannes. Anotace uvádí, že je 
to příběh o pětileté rebelce Vitce, ačkoli 
ve skutečnosti film vypráví o lásce její se-
střenky – vášnivé blondýny Larysy (Anasta-
sie Pustovit za její ztvárnění obdržela cenu 
za nejlepší ženskou hereckou roli na MFF 
v Oděse) a bandity Šráma. Laryse umírá 
otec, babička a matka se zabývají jen tím, 
co řeknou lidé, a nenechají Larysu nadech-
nout se. Ona touží utéct na svobodu, za ji-
ným, lepším životem se svým milovaným; 
jejich láska je vášnivá a vzájemná, a chtějí 
se jí oddávat každou vteřinu. Nicméně 
Šrám odchází a Larysa se vdá za nemilo-
vaného muže. Tím příběh ale nekončí. Ne-
skutečně krásný film, kde je hodně přírody 
a vášnivé lásky, mafiánů a zbraní, romských 
děti, tradic a štěstí, které uniká. 

V radosti a jen v radosti 
Nelze opomenout ani program krátkých 
filmů, ve kterém soutěžilo 13 snímků. Mezi 
nimi vítěz Mezinárodního filmového festi-
valu Mladost film Vzpěrač Dmytra Sucho-
lytko-Sobčuka, Krokodýl Kateryny Hornos-
taj (o teenagerech, kteří oslavují Silvestra), 
absurdní a vtipný příběh o obyčejných 
lidech Mia Donna Pavla Ostrikova (o Oksa-
ně, jejíž manžel se náhle stane sedmiletým 
dítětem), a státem podpořená komedie Pět 
minut Jany Antonec (o pohřbu cikánského 

barona a řetězci náhod, které tato událost 
spustí). 

Vítězem se nakonec stal debut Maryny 
Roščynové V radosti a jen v radosti. Název 
snímku je klíčový – právě takový slib si 
vzájemně dávají Olga a Dima, kteří s přá-
teli uspořádají v kuchyni improvizovanou 
svatbu. Tráví společné noci na party a rána 
v náručí jeden druhého, avšak s prvními pa-
prsky slunce dívka utíká: doma na ni čeká 
malý syn. Její život je zaplněn v noci zába-
vou a ve dne procházkami s dítětem, které 
Olga vždy ráda přenechá na starost jeho 
babičce. Po hádce s matkou odjede s dítě-
tem za svým přítelem, který netuší, že Olga 
je svobodná matka. Ukazuje se, že na tako-
vou skutečnost není připraven – Dima je 
připraven jen na „radost“. 

Vulkán a Divoké pole 
Přestože je národní produkce velmi zají-
mavá, za zmínku stojí i další filmy, které 
byly natočeny v koprodukci s Ukrajinou. 
Zejména Vulkán, fantasmagorický debut 
Romana Bondarčuka. Svou estetikou je vel-
mi podobný dlouho očekávané premiéře 
letošního roku, filmu Divoké pole podle kni-
hy Serhije Žadana “Vorošilovhrad”. Snímek 
Vulkán vypráví o Lukasovi, který se jako 
tlumočník mise OBSE ocitne v divokých 
ukrajinských stepích. Na jedné straně vidí-
me fantastickou a mystickou Chersonskou 
oblast, kde se může stát cokoliv (zde platí 
vlastní zákony, bloudí přízraky a pod vodou 
se může schovat celá vesnice) a na straně 
druhé – skutečné hraniční území s konkrét-
ními pojmenovanými problémy. Jak říká 
jedna z postav: „Je to Divoké pole: zvykneš 
si – žiješ, nezvykneš – nežiješ“. 

Indicko-ukrajinská koprodukce Tři a půl 
Dar Gai (Three and a half) – je příběh 
o upřímných přiznáních a plynutí času 
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v jednom bytě v Bombaji v průběhu 50 
let. Film je složen ze tří povídek. Dědeček 
připoutaný k posteli vypráví vnukovi, který 
oslavuje narozeniny, o svých prohřešcích; 
prostitutka, která přijímá svého prvního 
klienta a hraje nebezpečnou hru, a 70ti-
letí manželé, kteří si jednoho dne říkají 
navzájem tajemství a sdílejí nejtajnější po-
city. Na závěr se objeví ještě jeden příběh 
– o „zítřku“: v domě probíhá rekonstrukce, 
ubytují se v něm noví lidé a prožívají nové 
osudy. Ukrajinského toho ve filmu mnoho 
není. Jen režisérka a soundtrack skupiny 
Vivienne Mort (mimochodem velice zají-
mavá zkušenost a příklad, kdy ukrajinský 
hlas harmonicky zapadá do indického pro-
středí). 

A ještě poslední film. Islandsko-francouz-
sko-ukrajinská koprodukce ve snímku Žena 
ve válce Benedikta Erlinhssona (Kona fer 
í#stríð), který se stal objevem MFF v Oděse. 
Snímek vypráví o ochránkyni přírody Halle 

a o jejím boji proti islandskému hliníkové-
mu průmyslu. Jednoho dne dostane tato 
50tiletá žena dopis, ve kterém ji informují, 
že může adoptovat holčičku z Ukrajiny, kte-
rá ztratila své blízké ve válce. Na jedné stra-
ně Halla stojí na prahu svého velkého snu 
– mít dítě, na straně druhé – její láska k pří-
rodě a boj za životní prostředí vyžadují ješ-
tě jednu důležitou operaci. Ve filmu je opět 
velmi málo Ukrajiny. Je to příběh o boji pro-
ti systému, o boji za budoucnost a základní 
hodnoty. A o ženě, odhodlané a silné. 

Snímky, které se objevily v Oděse, pro-
jdou ještě dlouhou cestu ke svému divá-
kovi. Doufejme, že nebude zklamán. Doma 
ani v zahraničí. 
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Debut režisérky Toni Nojabrjové v celove-
černím filmu nabízí vhled do reality, v níž 
jedinou záchranu před pokrokem a odpo-
vědností nabízí snobismus.  

Žorik zosobňuje všechny vlastnosti pro-
vinčního člověka. Není spokojen se svou pra-
cí. Chtěl by mít nějakou perspektivu. Doma 
bojuje za to, aby odpadky byly pravidelně 
vyváženy, ale když dojde na lámání chleba, 
vyřeší to tím, že si koupí dva litry piva a vypi-
je je s kamarádem. Pasivní protagonista – to 
je choroba ukrajinské kinematografie, která 
se snaží být aktuální a ukazuje na problémy 
prostřednictvím nečinnosti hlavního hrdiny. 
Režisérka nemění charakter hrdiny, mění jen 
kontext. Vždyť sledovat dobrodružství Žori-
ka je snazší v komedii než v dramatu. I když 
bez dramatických momentů se neobešlo ani 
v tomto případě.

Žorik se zamiluje do ženy s vysokoškol-
ským vzděláním – nedostupné, chytré 
a možná i fatální. Proč možná? Ona je tím 
posledním bodem v příběhu „jak změ-
nit svůj život“. Hlavní hrdina není tlačen 
ke změnám. Je jen sledován statickou ka-
merou. Žorik se nachází v centru událostí 
i záběru v kulisách ukrajinských reálií. Nej-
příznačnější je samozřejmě epizoda v Mu-
zeu současného umění. Hlavní hrdina se 
zde ocitá ve světě, kde smetí je exponátem 
a špinavá prasata metaforou těžkého živo-
ta. Dost to připomíná film Čtverec švédské-
ho režiséra Rubena Östlunda.  

Nabízená směs skečů netvoří jeden fil-
mový celek. Právě ucelenost je problémem 
téměř všech debutních snímků. Ale Woody 
Allen také začínal s malými filmovými stan-
d-upy, kterým nechyběl humor, ale kterým 
chyběla dramaturgie. Stejně jako filmy 
newyorského režiséra i Hrdina mé doby 
končí bez kulminace a bez jakýchkoli změn 
v životě protagonisty. A to působí, přede-
vším v žánru komedie, trochu skličujícím 
dojmem. Ale Toňa Nojabrjová se za takové 
řešení neomlouvá. Vše je demonstrace rea-
lity, která by měla vyvolat chuť něco dělat, 
ale nevyvolává ji a k ničemu nemotivuje.

V porovnání s jinými pokusy o natočení 
komedie se debut Nojabrjové aspoň po-
hybuje správným směrem. Její hrdinové 
mluví přirozeným suržykem /specifický 
ukrajinsko-ruský hovorový jazyk/, herci se 
nesnaží být vtipní, vtipné jsou situace, ne 
lidé. Hrdina mé doby je skvělý film, který 
se může stát lidovým. Tím spíše, že v žánru 
komedie je pro takové filmy pořád hodně 
volného místa.– 

Hrdina mé doby: 
pasivní protagonista
JURIJ SAMUSENKO, KYJEV
PŘELOŽILA LENKA VÍCHOVÁ
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Sám Paradžanov říkal: „V lágru jsem přežil 
jen díky tomu, že jsem udělal jednu koláž 
denně.“ A vláda se skutečně snažila zlikvi-
dovat jeho touhu tvořit a fyzicky ho zničit, 
což se jí nepodařilo. Alespoň ne hned. Ma-
teriálem pro jeho tvorbu se stalo dokonce 
smetí, které nacházel kolem tábora: hře-
bíky, hadry, uschlé listy, fólie, motýlí kříd-
la. Stopy posledních dvou „materiálů“ se 
zachovaly nejen v katalozích a muzeích. 
Jeden z odlitků heraldické řady, stvořené 
z mléčných škraloupů – portrét F. Felliniho 
–, byl použit jako medaile pro vítěze filmo-
vého festivalu v Rimini. A modrý motýlek 
na modrém pozadí byl svého času symbo-
lem kyjevského filmového festivalu Molo-
disť. Materiálem umělce zásobila i Svitlana 
Ščerbaťuk, Paradžanova manželka. V roz-
hovoru pro Ukrajinský žurnál se přiznala, že 
zpočátku nevěděla, jak si vysvětlit Sergejo-

vo přání, aby mu posílala prázdné dopisy. 
Pak pochopila, že se pro něj staly jedním 
z hlavních materiálů pro koláže.

Předchůdci postmoderny 
za železnou oponou
V Paradžanových kolážích a v pokusech 
o asambláž jsou viditelné první motivy 
postmodernismu, jehož zárodky se tehdy 
objevily v Evropě. Ta pro nás tehdy byla 
za železnou oponou, a Paradžanov o tom 
nemohl vědět. Nebyl politickým, ale umě-
leckým disidentem, vytrvale a někdy pro-
vokativně odmítal jednotvárnost a jedno-
myslnost, kterou vláda ode všech požado-
vala. Jedním z mnoha svědectví je výstižná 
fráze o celkové situaci v tehdejším SSSR: 
„Neznám jinou takovou zemi, kde by tak 
svobodně dusili lidi.“ Přese všechno jsou 
Paradžanovy koláže a asambláže prosáklé 

Sergej Paradžanov –  
génius, kterého nepochopili
MARGO OGANESJAN, KYJEV, IVANKA GREŠLÍK, PRAHA, PŘELOŽILA RITA KINDLEROVÁ

První, co nás napadne při vyslovení jména Sergeje 
Paradžanova, je jistě jeho fenomenální film Stíny 
zapomenutých předků. Ale málokdo ví, že tento 
neobyčejný režisér pracoval na profesionální 
úrovni s technikou koláže, asambláže, ready-made, 
performance, grafiky, vyráběl loutky a navrhoval 
oblečení. Tomu všemu se věnoval dlouho před 
uvězněním, během něho i po něm.

27



lehkostí tvůrčí fantazie, kterou je možné 
pojímat jako veselou volnost. Prameny 
pocitu krásy u něj lze pozorovat od raného 
dětství, neboť vyrostl v rodině antikváře. 
„K nám domů se dostávaly úžasné věci. Při-
šly a pak... zmizely. Stoly a křesla, komody 
v rokokovém stylu, antické kameje, vázy 
a nádherné orientální přikrývky... Velmi 
jsem se k nim připoutával a jak jsem vy-
růstal, stále více jsem s nimi chtěl rozmlou-
vat jako s živými tvory.“ V dopise Svitlaně 
Ščerbaťuk napsal: „Tobě, Svitlano, se zdá, že 
jsem kupec a ,vetešník‘. Ano, to je pravda. 
Vyjadřoval jsem a vyjadřuji svůj zájem o lidi 
skrze věci. Je to jistě jedna z mých chyb.“

Podpořili, ale ne všichni
Na zachování režisérových děl má velikou 
zásluhu Svitlana Ščerbaťuk. Právě jí Pa-
radžanov posílal z lágru svá díla, která ne-
nechávala doma, ale schovávala je u přátel 
umělců. Když se zamyslíme nad tím, jak se 
podařilo zachovat tak velké množství Pa-
radžanových děl (přes přísnou vězeňskou 
kontrolu), je třeba vzít v potaz velkou odva-
hu ojedinělých táborových pracovníků. Pa-
radžanov chápal, že pro tuto věc není zapo-
třebí jen altruismu někoho z personálu, ale 
i šílené odvahy. Proto chtěl po propuštění 
uvést jména osob, které se na tom podílely. 
Na druhou stranu se nenašel jediný člověk, 
který by podpořil umělce v pokusech dávat 
hodiny výtvarného umění uvězněným ko-
legům. Paradžanova naopak převedli do ji-
ného, přísnějšího tábora, čímž jeho hodiny 
umění skončily.

Zpoza „drátů“
Paradžanov tvořil neustále, ale rozkvět 
jeho výtvarného génia spadá do doby 
po propuštění, kdy se umělec odsouzený 
k nezaměstnanosti snažil vtělit veškeré své 

fantazie do scénářů a koláží. Většinu jeho 
děl lze sjednotit podle tematiky. Zvlášť sto-
jí skupina prací, v nichž využil reprodukcí 
klasických uměleckých děl. Mezi mnohý-
mi díly tohoto charakteru zaujímá zvláštní 
místo řada koláží Několik epizod ze života 
Giocondy. Jde o 12 koláží, v nichž se Gio-
conda dostává do nejrůznějších situací: oči-
ma Mony Lisy se na nás dívají muži i ženy, 
zobrazené z profilu (Poslední večeře, Dan-
te, Dva profily); z nedostupné renesanční 
ženy se Gioconda mění v prostopášnici 
(Prostopášnice 1, Prostopášnice 2); dostává 
se do pekla (Gioconda v Boschově pekle), 
ve společnosti Vysockého a Plisecké, při-
čemž celou dobu se usmívá. V. Kataňan, 
Paradžanův přítel, vzpomíná, jak umělec 
kdysi vyprávěl: „Víš, proč je tak proměnlivá? 
Když jsme si během vedra sundali košile 
a pracovali do pasu nazí, spatřil jsem na zá-
dech jednoho vězně vytetovanou Giocon-
du. Když zvedal ruce, kůže se natahovala 
a Gioconda se smála. Když se sehnul, byla 
smutná, a když se drbal za uchem, mrkala, 
stále se na nás křenila.“

Zvláštní místo v Paradžanově tvorbě 
patří loutkám. Ve svých dílech využíval jak 
loutky vytvořené v továrně, tak ručně děla-
né. V lágru vytvořil a dovedl poslat na svo-
bodu loutku Lilie Brick. Právě této ženě Pa-
radžanov vděčí za propuštění o rok dříve. 
Přemluvila manžela své sestry, francouz-
ského spisovatele Louise Aragona, který jel 
do Moskvy převzít Leninovu cenu, aby se 
za Paradžanova přimluvil. I když byla hlav-
ním materiálem Lilie Brick pytlovina, hru-
bost materiálu není cítit, loutka je dokona-
lost sama a kabelka z opracované pytloviny 
s nerovným švem jí dodává na eleganci.

Další skupinu prací tvoří zátiší, stvořená 
ve vězeňských podmínkách, kde byly ne-
jdostupnějším materiálem sušené květi-
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ny a rostliny nalezené venku. A také zátiší 
z období po propuštění, kdy Paradžanov 
žil v Tbilisi. Mezi díla z tohoto období pat-
ří Irisy. Květiny jsou vytvořeny ze střepů – 
modrých, bílých, průhledných. Vyvolávají 
dojem neuvěřitelné jemnosti, křehkosti 
a prudkosti. Vedle irisů Paradžnov připevnil 
flakon od parfému jako připomínku toho, 
že skleněné květiny také voní.

Vlastní divadlo podle cizího scénáře
Paradžanov chtěl vždycky vědět, co si 
o jeho díle myslí nejen přátelé profesioná-
lové, ale i manželka Svitlana. V dopisech ji 
prosil, aby mu sdělila úroveň jeho „vězeň-
ských“ děl. Občas se to dělo bez vědomí 
toho, že dopisy, v nichž psali o konkrétních 
pracích, pozorně četli táboroví pracovníci. 
A kontrola mistrovy tvorby se utužovala...

Režisér založil vlastní „divadlo“, kde byl 
hlavním hercem a kam se pokoušel nalákat 
co nejvíce spolupracovníků a diváků. Kar-
neval, kterým neustále žil, byl jinou formou 
života, která se lišila především svobodou 
a bezstarostností. Samozřejmě že takový 
způsob života a tvorby se nijak nevměstnal 
do úzkých hranic sovětské morálky a způ-
sobu existence. Proto jsou srozumitelná 
slova, která Paradžanov zanechal na jedné 
své kresbě: „Já jsem génius, nepochopitel-
ný, ale i nepochopený.“ Dnes se Paradža-
nova díla vystavují prakticky v celé Evropě 
a některých částech Ameriky a Asie. Co se 
týče prezentace děl na Ukrajině, výstava 
potřebuje aktivnější organizaci odpověd-
ných lidí. A pokud nepočítáme nevelkou 
výstavu umělcových portrétů (období před 
uvězněním), pak Kyjev dodnes nespatřil 
jedinou odpovídající výstavu Paradžano-
vých děl. Stojí za to připomenout, že sbírka 
v Muzeu Sergeje Paradžanova v Jerevanu 
je stále doplňována jeho díly. Někdo je mu-
zeu daruje, jiný prodá. Muzeum například 
koupilo tři jeho práce od člověka, který 
bydlel v Paradžanově bytě po jeho zatčení 
a ujišťoval, že práce mu daroval sám mistr... 
Kromě toho, že v lágru vytvářel výtvarná 
díla, napsal zde Paradžanov kolem deseti 
filmových scénářů. Podle čtyř z nich chtěl 
natočit filmy. K tomu dodával: „Zapomněl 
jsem víc, než si vy budete pamatovat.“
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Každá generace se s tímto fenoménem vy-
pořádává po svém. 26. července roku 2018 
se na Ukrajině konala premiéra mystického 
thrilleru Brána režiséra Volodymyra Tychého 
podle divadelní hry Pavla Arje. V kontextu 
domácí kinematografie se film stal význam-
nou událostí a získal pozitivní ohlasy kritiků.

Vstříc tragédii 
Děj filmu se odehrává na opuštěné samo-
tě v zóně odcizení. Vystupuje zde tříčlenná 
rodina (babka Prisja /Irma Vitovská-Vanca/, 
její dcera Slávka /Vitalina Bibliv/ a přihlouplý 
vnuk Vovčyk /Jaroslav Fedorčuk/), přičemž 
každý člen rodiny zde představuje jednu 
generaci. 

Hlavou rodiny je bojovná babička, která 
za druhé světové války vlastnoručně zabila 
dvanáct příslušníků SS a nyní vládne v rodi-
ně železnou pěstí. Také komunikuje se silami 
ze záhrobí, potkává se s rusalkami, vidí po-
divné sumce a snaží se udobřit si smrt. Film 
zobrazuje lidi, kteří se snažili uniknout před 
vnějším světem na okraj civilizace, ale svět 
je stejně dohnal. Vyvrcholením bolestné-
ho přežívání na hranici chudoby a šílenství 

se stává kulka, jíž tzv. „stalkeři“ – novodobí 
„hledači pokladů“ a dobrodruzi – postřelí 
Vovčyka. Babka a vnuk uprostřed dne po-
tkávají rusalky, jež jsou předzvěstí smrti. 
Avšak jejich snaha vyhnout se chmurnému 
proroctví je stejně jako starořeckého krále 
Oidipa vede vstříc tragédii.

Na začátku a ke konci věků
Oblast kolem opuštěné Černobylské jaderné 
elektrárny se již dávno stala mytologémou 
uzavřeného, izolovaného a zároveň i mystic-
kého prostoru, kde obvyklé zákonitosti reali-
ty nefungují. Sakrální časoprostor, který zde 
vládne, stojí v kontrastu s profánností vnější-
ho bytí. Jako protiváha historickému lineár-
nímu času zde funguje cyklický časový mo-
del, jenž je klíčem k pochopení metafyzické-
ho kódu historie. Koneckonců divadelní hra 
Pavla Arje má název Na začátku a ke konci 
věků. V rozhovoru s Vovčykem babka Prisja 
přímo mluví o konceptech Mircei Eliadeho. 
Zóna odcizení se stává jakýmsi magickým 
centrem vesmíru a místem, kde se setkáva-
jí magické síly. Je oblastí klidného soužití 
poleských rusalek a ufonů z létajících talířů. 

Kam se podíváš,  
všude zóna…
KATERYNA A ANATOLIJ PITYKOVI, KYJEV
PŘELOŽILI LIDYIA DOROSH, ADAM FALBR

Tragická havárie na jaderné elektrárně v Černobylu 
způsobila Ukrajincům nejen spoustu problémů a neblaze 
je proslavila po celém světě, ale také poskytla silnou 
kulturní metaforu, jež bohužel nepřestává být aktuální.
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Na opuštěnou samotu, kde rodina žije, se dá 
dostat pouze skrze takzvanou „Bránu“, tedy 
starou fotbalovou branku. Právě ona působí 
jako neviditelná hranice, jež odděluje mys-
tický prostor zóny od reálné každodennosti. 
Na konci příběhu je tato fotbalová branka 
již zobrazována jako mystický portál, jenž 
rozděluje svět živých a mrtvých. V podstatě 
pro ty, kteří se rozhodnou pro dobrovolnou 
izolaci, záhrobí splývá s civilizací. Pro bab-
ku Prisju a její rodinu jako by se zastavil čas 
a jen pár pohlednic, úryvky vysílání rozhlasu 
a vyprávění policisty navštěvujícího rodinu 
jsou známkami historických změn.

Strážci kulturního kódu
Nicméně Brána není jen příběh o mystice, 
dokonce zde mystika ani není tak důležitá. 
A co více, kdyby se režisér rozhodl magii ze 
scénáře úplně vypustit, příběh by tím ne-
ztratil svou hlavní myšlenku. Tři generace, 
jež se ve filmu střetávají a žijí na samotě, 
zapomenuté bohem i lidmi, symbolizují 
tragédii ukrajinského státu. Právě zóna je 
metaforou Ukrajiny – zničené, zbídačené 

a okradené. A rodina babky Prisji představu-
je lidi, kteří se sami zahnali do kouta. 

Sama babka Prisja zastupuje starší gene-
raci, jež přežila Hladomor a světovou válku. 
Oddaně miluje rodnou zemi a je ochráncem 
jejího kulturního kódu. Slávka se narodila 
a vyrostla za Sovětského svazu. Je odtržená 
od národních kořenů, ztělesňuje onu kom-
somolskou mládež, která by s nadšením od-
pověděla „Ano!“ – její největší neštěstí však 
spočívá v tom, že již dávno neexistuje stra-
na, jež by řekla „Vpřed“. Je zřejmé, že babka 
Prisja chtěla svůj magický dar předat Slávce, 
ale ta jej jednoduše nemohla přijmout. Dě-
dicem se tak musel stát vnuk. Jeho mentál-
ní zaostalost je zřejmě následkem rozporu 
mezi generacemi, chybějící kontinuity tra-
dic, nemožnosti spolehnout se na rodiče. 
Čas pro něj, stejně jako u Shakespeara, do-
čista zešílel. 

Film měl neuvěřitelné štěstí na scénář, 
původní námět – divadelní hra Pavla Arje 
– pomáhá Bráně nezabřednout do filmové-
ho bahna, kde se líně plácají domácí horory 
a pochmurné artové filmy. Koneckonců, ne 
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nadarmo je inscenace hrána v divadlech 
po celé Ukrajině. Vše doplňují výrazné he-
recké výkony Irmy Vitovské-Vancy a Vitali-
ny Bibliv, jež představují hlavní hrdinky jak 
na filmovém plátně, tak na scéně kyjevského 
Mladého divadla. Půvabná Vitovská ve filmu 
oproti svému skutečnému věku dvakrát ze-
stárla. Bylo toho dosaženo pomocí elastické 
obličejové masky, což je poměrně sporné 
řešení, jelikož takový typ líčení omezuje 
mimické možnosti herce. O to více musíme 
pochválit talent herečky, jež dokázala roli 
ztvárnit jen za pomoci očí a hlasu. 

Kapka hořkosti
Kapkou hořkosti v onom pověstném poháru 
štěstí je snad jen práce s kamerou a zvlášt-
ní efekty. Jelikož snímek vzešel z divadla, 
nemůže se oprostit od divadelního pato-
su a kameraman nevyužívá vyjadřovacích 
možností filmu naplno. Pár povedených 
kameramanských řešení (například diafilmy 
o dějinách Ukrajiny) se střídají se všudypří-
tomnými snahami přenést divadelní hru 
na filmové plátno. Jediné, na co si kamera-

man troufá, je přechod od širokého záběru 
ke střednímu, ale i tak jsou postavy soustře-
děny přesně ve středu záběru.

Chirurgická přesnost filmu se hodí spíše 
k nekonečnému prostoru Vesmírné ody-
sey než ke špinavé zchátralé samotě v okolí 
Černobylu. A co se týče zvláštních efektů... 
raději kdyby vůbec nebyly. Film naštěstí ne-
ukazuje rusalky či jiné nadpřirozené bytosti, 
ale dokonce i minimální dávky počítačové 
grafiky křiklavě dávají najevo, že na ni tvůr-
cům chyběly peníze. Režisér by se mohl 
inspirovat dědictvím Paradžanova, jenž 
dokázal vyjádřit mystickou atmosféru světa 
svých hrdinů bez laciných grafických triků.

Nehledě na nedostatky Brána staví laťku 
vysoko. Zaměření na poleský folklór a vy-
užití místních obrazů a představ dodává 
filmu autentický národní kolorit. Absurdní 
tragikomedie s prvky burlesky, jež přerůstá 
ve vážné drama, nakonec neochudí diváka 
o slíbenou katarzi. Samozřejmě je ještě brzy, 
abychom titul řadili do zlatého fondu ukra-
jinského filmu, ale nepochybně stojí i za dal-
ší zhlédnutí.  
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Banderovci  
v komunistické propagandě

Jedním z často využívaných motivů v poválečné 
komunistické propagandě byli tzv. banderovci – 
bojovníci Ukrajinské povstalecké armády (UPA).

Popisováni byli jako krvelační členové vraž-
dících a rabujících fašistických band, které 
ohrožovaly Československo po skončení 
druhé světové války, jejichž pokračovatelé 
až do roku 1989 usilovali o vznik nezávislé 
Ukrajiny – tedy myšlenky naprosto nepřija-
telné pro Sovětský svaz, kterou bylo třeba 
diskreditovat.

Tomuto tématu nevěnovala česká histo-
riografie po roce 1989 téměř žádnou po-
zornost a dodnes se setkáváme s poněkud 
zjednodušeným a ideologizovaným hodno-
cením. Jednoznačné ztotožnění „banderov-
ců“ s fašismem obsahuje jediná rozsáhlejší 
práce na toto téma, která vyšla po roce 1989 
- Zpráva o Akci B vojenského historika Jana 
Fialy. O „značném nebezpečí“ a „smrti v ka-
bátě se znakem trojzubce“ bylo možné na-
posledy číst v měsíčníku českého minister-
stva vnitra Policista v roce 2002. Nejnověj-
ší práce na toto téma z pera Jána Mlynárika 
obsahuje bohužel kromě řady nepřesností 
a vyložených nesmyslů rovněž značně zjed-
nodušený pohled, který by se dal asi nejvý-
stižněji popsat jako komunistickou propa-
gandu převrácenou naruby.

Nechci hodnotit složitou historii ukrajin-

ského osvobozeneckého hnutí ani podrob-
ně popisovat akce proti „banderovcům“ na 
československém území. Následující řádky 
by měly nastínit některé otázky, které s tou-
to problematikou, a především její interpre-
tací souvisí. Jedná se zejména o způsob pre-
zentace ve sdělovacích prostředcích, míru 
a metody manipulace skutečnosti a otáz-
ku, jak tyto události využívala Komunistic-
ká strana Československa jak v období před 
převzetím moci v únoru 1948, tak i v prů-
běhu své vlády do roku 1989. Byli ukrajin-
ští povstalci skutečně nebezpečnými krve-
lačnými fašistickými zločinci a vrahy, nebo 
je z nich udělala propaganda? Bojovalo více 
než 13 tisíc příslušníků československé ar-
mády, bezpečnosti a bývalých partyzánů za 
svoji vlast, nebo spíše za zájmy komunistic-
ké strany a Sovětského svazu?

Benderovské nebezpečí
Na rozdíl od Polska neměly oddíly UPA na 
území poválečného Československa stálé 
působiště. Na území ČSR poprvé vstoupily 
v srpnu 1945 na východním Slovensku, kam 
byly vedením UPA vyslány s cílem propa-
gandisticky působit na místní obyvatelstvo. 

LUBOŠ VESELÝ, PRAHA
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V souvislosti s působením UPA na Slovensku 
je zajímavé hodnocení tehdejšího náčelníka 
oddělení vnější obrany hlavní správy vojen-
ského obranného zpravodajství (HS OBZ) 
Karla Vaše - druhého nejmocnějšího muže 
instituce, která se stala nástrojem této stra-
ny v prosazování jejího vlivu v armádě. Kon-
cem roku 1947 byl Vaš odstraněn z vojen-
ského zpravodajství, v březnu 1951 propuš-
těn z armády a zatčen a v červenci 1953 od-
souzen pro velezradu k doživotnímu vězení. 
V žádosti o obnovu soudního řízení z pro-
since 1955, v níž obhajuje svojí činnost, Vaš 
mimo jiné uvádí: „Počátkem roku 1946 ben-
derovské nebezpečí se ukázalo v plné síle. 
Došlo k vraždám, k zapalování domů, k lou-
pežím, k teroristickým akcím, k protisovět-
ské a protidemokratické agitaci mezi míst-
ním ukrajinským obyvatelstvem na Sloven-

sku. (…) Volby do parlamentu tehdy byly 
přede dveřmi, proto v zájmu vítězství KSČ 
a porážky reakce bylo nutno co nejrychleji 
a nejúčinněji proti tomuto nebezpečí bojo-
vat.“ Dále Vaš popisuje svoji účast na schůz-
ce s polským ministrem státní bezpečnos-
ti Radkiewiczem, která se na žádost polské 
strany uskutečnila počátkem roku 1946 ve 
Varšavě. Podle jeho líčení se u českosloven-
ského generálního štábu osobně zasadil 
o výměnu styčných důstojníků, v ČSR jím 
byl představitel polského ministerstva stát-
ní bezpečnosti major Minc (OBZ spolupra-
covalo s polskou stranou nejen na stíhání 
příslušníků UPA. Na žádost polské strany na-
příklad připravilo a realizovalo únos diplo-
mata polského velvyslanectví v Praze, který 
se údajně připravoval k emigraci na Západ. 
V roce 1947 byla unesena a předána polské 

Záběry z filmu Akce B, který měl premiéru v roce 1952. Film měl velký úspěch a rekordní ná-
vštěvnost – tři miliony diváků.

FOTO WWW.CFN.CZ
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straně sekretářka S. Mikołajczyka). V jiném 
dopise Ústřednímu výboru KSČ, napsaném 
poté, co byl tento držitel polského řádu Vir-
titi Militari koncem roku 1947 odstraněn 
z vojenského zpravodajství, uvádí, že na 
návrh jeho oddělení „hlavní štáb soustředil 
na Slovensku, hlavně v severovýchodních 
prostorech, silné vojenské jednotky z Čech 
a Moravy“ a vláda přechodně podřídila civil-
ní bezpečnostní orgány v těchto prostorech 
vojenským zpravodajským orgánům.

Potírání protistátních živlů
Ve skutečnosti se vláda ČSR, konkrétně je-
jí předsednictvo, situací na Slovensku zabý-
valo již 14. prosince 1945, kdy také rozhod-
lo o posílení vojenských posádek a podříze-
ní jednotek bezpečnosti vojenskému velení. 
Armáda pak údajně „potírala protistátní živ-
ly, odhalovala a předávala k trestnímu řízení 
osoby, které se v minulosti provinily aktiv-
ní fašistickou činností a spoluprací s nepří-
telem a zasahovala i do dalších otázek, v je-
jichž řešení bezpečnostní a správní orgány 
postupovaly nedbale“.

Volby do Ústavodárného národního shro-
máždění proběhly 26. května 1946 a v celo-
státním měřítku znamenaly vítězství komu-
nistické strany, která získala 38 % hlasů. Na 
Slovensku však komunisté skončili „až“ na 
druhém místě se ziskem 30 % hlasů, když je 
s dvojnásobným ziskem porazila Demokra-
tická strana. Komunisté a instituce, ve kte-
rých měli rozhodující vliv - OBZ a MV -, pak 
zesílili své úsilí ve zpochybnění realizace 
poválečné očisty armády. Obě instituce vy-
slaly na východ země asi dvě stovky svých 
příslušníků, kteří vyhodnotili situaci na Slo-
vensku jednoznačně negativně. Ve zvláštní 
zprávě pro prezidenta republiky pak mimo 
jiné navrhli „nahradit nezpůsobilé, nespo-
lehlivé a podezřelé důstojníky; nebudou-li 

důstojníci slovenské národnosti, nahradit 
je Čechy; provádět častější kontroly MNO 
a hlavním štábem; podrobit revizi činnost 
slovenské přijímací komise v případech, kdy 
se důstojníci nezúčastnili odboje; poslat na 
Slovensko několik českých justičních dů-
stojníků, soudců a prokurátorů; k vyšším ve-
litelstvím na Slovensko přemístit české dů-
stojníky OBZ“.

Pražská centrála OBZ v průběhu roku zá-
měrně vytvářela katastrofické scénáře vývo-
je na Slovensku a v armádě zvláště a ústav-
ním orgánům předkládala argumenty o ne-
bezpečném šíření reakčních tendencí na 
Slovensku. Vláda ČSR pak i přes nesouhlas 
Slovenské národní rady rozhodla 31. květ-
na o přesunu dvou až tří divizí z Moravy na 
Slovensko a opačně a nařídila ihned zpros-
tit služby důstojníky slovenské národnos-
ti, kteří se měli ukázat jako nespolehliví. 
V červnu 1946 bylo na Slovensku nasazeno 
v rámci skupiny „Ocel“, která měla bojovat 
proti jednotkám UPA, více než 11 000 mužů, 
do konce listopadu se tento počet snížil na 
necelé 4 000.

Akce Visla
V druhé polovině roku 1946 a v prvním po-
loletí roku následujícího se ukrajinští po-
vstalci na východním Slovensku objevovali 
jen sporadicky. V důsledku operace „Visla“ 
se jejich vyhlídky v Polsku staly beznaděj-
né a velení jim doporučilo odejít na Ukraji-
nu nebo na Západ. Ať už z rozkazu či vlastní 
iniciativy se od června pokoušely do Česko-
slovenska projít sotně Hromenka, Brodyče, 
Bira, Stacha, Burlaky a později i menší sku-
piny a zbytky dalších sotní. Podobně jako 
při předchozích akcích se pokoušeli i ny-
ní propagandisticky působit na obyvatel-
stvo. Dobrým chováním se snažili získat je-
ho sympatie a spoléhali, že akce z českoslo-
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venské strany nebudou vedeny příliš tvrdě 
a důsledně. Podle výpovědi později zajaté-
ho Volodymyra Ščyhelského - Burlaky, jehož 
sotňa byla považována za nejnebezpečněj-
ší, zakázal při postupu ČSR rabovat, vyhle-
dávat boj, nařídil zahajovat palbu jen v pří-
padě krajní nutnosti a zakázal týrání zajatců.

V létě 1947 začal věnovat soustavnější 
pozornost problematice výskytu bojovní-
ků UPA na území Československa i tisk. Ve-
směs se shodoval – podobně jako v téže do-
bě v Polsku – v negativním hodnocení ukra-
jinských povstalců jako „band“, které „loupí 
a vraždí“. Běžně používané bylo poněkud 
zjednodušující a „mytizační“ označení „ban-
derovci“, často i „benderovci“, o nichž však 
málokdo cokoli věděl. Mnohem aktivnější 
a agresivnější byl tisk komunistický a s ko-
munistickou stranou sympatizující, který tu-
to tematiku se stupňující se intenzitou vy-
užíval k útokům na jiné strany a zdůrazňo-
val spojení „banderovců“ s fašismem a jejich 
snahou projít „na Západ“, který již v této do-
bě začínal být pro tyto listy symbolem zla.

Nechtěným prorokem povahy článků, 
které se o ukrajinských povstalcích mě-
ly v tisku v nadcházejících týdnech objevit, 
se stal slavný novinář neméně proslulého 
Peroutkova Dnešku Michal Mareš. Počát-
kem srpna v článku nazvaném Benderovci 
se blíží… psal: „Tlupy benderovců - to jsou 
muži, kteří nemají co ztratit než život, ne-
bo onu trochu naděje, že se jim podaří pro-
klouznout někam do západních oblastí, ne-
boť čím více na východ, tím jistěji jim hrozí 
záhuba, namnoze i šibenice. Jsou to houfy 
provinilců vojenských, politických i krimi-
nálních. (…) Jejich cesta směřuje z výcho-
du na západ, jednotlivci nebo skupinky se 
mohou vynořit kdekoli. Jakmile přejdou na-
še západní hranice, je pro ně po nebezpečí, 
vracet se jistě nebudou. Ale zatím jsou ben-

derovci mezi námi. A uslyšíme o nich ještě 
mnoho. Skutečného i fantastického.“

Kampaň přiostřuje
O několik dnů později začalo komunistic-
ké Rudé právo věnovat „benderovcům“ ta-
kovou pozornost, pro kterou se spíše ho-
dí označení kampaň. S největší pravděpo-
dobností však nebylo jejím jediným cílem 
diskreditovat ukrajinské povstalce. Článek 
z 15. srpna 1947 zveřejněný na titulní stra-
ně působil ještě spíše uklidňujícím dojmem, 
když psal o „tlupách, o nichž v posledních 
dnech kolovalo mnoho zveličených zpráv“, 
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jejich „poměrně nízkém počtu“ a o tom, 
že se vyhýbají přímým srážkám. Rudé prá-
vo ovšem neopomnělo v titulku zdůraznit, 
že „cesta benderovců vede do amerického 
pásma Německa“ a v textu pak objasnilo, že 
„jejich tlupy sestávají z ukrajinských a pol-
ských fašistů, vlasovců“ a jejich zbraně jsou 
„převážně německého, ale také amerického 
a anglického původu“.

Od 19. srpna se na titulních stranách 
těchto komunistických novin objevovaly 
každý den texty, jejichž cílem již rozhodně 
nebylo korigovat „zveličené zprávy“. V člán-
ku z tohoto dne, nazvaném Benderovci pře-
padli moravskou obec Jestřábice, Rudé prá-
vo napadá „nesocialistický tisk, který tak rád 
uveřejňuje tajné údaje o stavu našeho SNB“. 
Den nato ústřední orgán KSČ na první stra-
ně informuje, že na návrh předsedy Svazu 
slovenských partyzánů Karola Šmidkeho 
(který byl zároveň místopředsedou Sloven-
ské národní rady za Komunistickou stranu 
Slovenska) budou do boje proti „benderov-
cům“ nasazeni partyzáni, z nich budou vy-
tvořeny dobře ozbrojené jednotky. „Úsilím 
partyzánů je také boj za očistu a vyloučení 
protistátních živlů z veřejného života, neboť 
tyto živly podlamují pracovní úsilí čs. lidu 
a podkopávají základy republiky.“

Kampaň pokračovala i následující dny, 
kdy například 22. srpna vyzývá na první 
straně Rudé právo české partyzány, „aby ja-
ko jejich slovenští bratři hlásili se i oni ihned 
k boji proti benderovským bandám“. V roz-
sáhlém článku s titulkem Kdo jsou a jak 
vznikli benderovci, otištěném na straně dvě, 
se čtenářům vysvětluje, že „mýlil by se ten, 
kdo by snad v benderovcích chtěl spatřovat 
tak zvané oběti poválečných politických po-
měrů. Benderovci byli vždycky fašisty a ne-
přáteli demokracie, jiné idee toto hnutí ni-
kdy nemělo“. V článku se dále uvádí, že „z 

nenávisti k SSSR“ poskytovali někteří kně-
ží podporu „benderovcům“. Jako příklad je 
zde zmíněno březnové zatčení pražského 
faráře Pavla Hučka, studenta Teologické fa-
kulty Univerzity Karlovy Hryhorije Burany-
če (v Rudém právu uveden jako kostelník) 
a Ivana Prody, který „bendrovské agenty“ 
převáděl do Německa. Aby byla pozice ko-
munistické strany zcela zřejmá, končí článek 
následující pasáží: „Spolupráce benderovců 
s luďáky a bývalými gardisty charakterizuje 
nejen benderovce, o jejichž úloze bojovníků 
za vzkříšení fašismu bude málokdo pochy-
bovat, ale také ty, kteří jsou jim nápomocni, 
nebo se přimlouvají za to, aby byli bende-
rovci necháni na pokoji. Ozbrojené despe-
ráty v lesích a horách potírá armáda a SNB. 
Ale domácí benderovce, doma skryté, če-
kající, jak se situace vyvine a zatím ochotné 
kdykoli pomoci ozbrojeným banditům, je 
třeba zlikvidovat také a ihned.“

Záminku pro další epizodu v tažení pro-
ti „reakci“ poskytlo Rudému právu národ-
něsocialistické Svobodné slovo, které ve 
svém nedělním vydání 24. srpna otisklo člá-
nek pod titulkem Banderovci a Nechanice, 
v němž se píše: „Dnes a denně čteme v to-
lika novinách, jakým ‚hrozným nebezpečím‘ 
je pár stovek otrhaných štvanců, kteří se od-
někud z východu snaží projít našimi země-
mi někam na západ. Mají k tomu patrně své 
důvody a pud sebezáchovy je časem donutí 
i k tomu, aby se ukázali lidem a vynutili si na 
nich (nebo jim ukradli) trochu jídla. Bylo by 
opravdu nejmoudřejší je nechat projít tam, 
kde si myslí, že dojdou klidu.“

Rudé právo reagovalo nejprve 26. srpna 
na straně dvě článkem Benderovci, partyzá-
ni a Svobodné slovo, který tvrdí téměř pra-
vý opak toho, co o několik dnů dříve (15. srp-
na): „Jak je celé naší veřejnosti známo, jsou 
již po dosti dlouhou dobu ohrožovány živo-
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ty i majetek našich občanů ne nějakými ne-
škodnými otrhanými štvanci, kteří směřují 
kamsi na západ (my dobře víme, že do ame-
rické a anglické zóny v Německu), ale velmi 
dobře ozbrojenými a esesáckým způsobem 
vycvičenými bandami fašistických gangste-
rů, které jsou o to nebezpečnější, že se ne-
pohybují jako jednolitá regulerní armáda.“ 
Další den byly hlavními texty titulní strany 
Rudého práva gratulace ministru informací 
Václavu Kopeckému k 50. narozeninám do-
plněné jeho dvousloupcovou fotografií, člá-
nek „odhalující pravou tvář Marshallova plá-
nu“ a stať s rozhořčeným titulkem Svobodné 
slovo žádá volný průchod pro benderovce! 
Bandy fašistů a esesáků máme prý klidně ne-
chat projít republikou do Německa. K frázím 
z předchozího dne Rudé právo dodalo: „Proč 
nechce Svobodné slovo, aby čs. partyzáni 
pomáhali tyto vojensky organisované, faši-

stické bandy na našem území potřít? Proč 
jim chce dopřát volný průchod do Němec-
ka. Jaký má k tomu důvod? Je to jasné: naši 
partyzáni - ti, co bojovali za svobodu této ze-
mě, co krváceli a umírali - ti jsou Svobodné-
mu slovu větším trnem v oku než fašistické 
a esesácké tlupy benderovců na našem úze-
mí. Jim má být podle Svobodného slova do-
přán klid - to jest možnost, aby se v západ-
ním Německu spojili s ostatními fašistickými 
a protislovanskými bandami k další činnosti.“

Čilý turistický ruch
V týdeníku Československé strany národně-
-socialistické Svobodný zítřek psal 18. září 
1947 v článku Desperáti v lesích na Sloven-
sku Karel Niesner: „Na člověka méně infor-
movaného to působí dojmem, jako by na 
Slovensku vyrůstal národu a státu nepřítel 
ohrožující jeho bezpečnost a jako by nebez-

Film známého režiséra Františka Vláčila Stíny horkého léta, který měl premiéru v roce 1978.
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pečí pro republiku bylo tak veliké, že k jeho 
potření již nestačí ani bezpečnostní sbor, 
ani armáda, ba ani oba sbory dohromady, 
a že je proto nutno povolat do boje proti 
banderovským tlupám partyzány a - což je 
ostatně přirozené - náležitě je také vyzbro-
jit. (…) A je snad nemístné se zeptat, proč 
právě komunistický a jemu příbuzný tisk 
toto nebezpečí zveličuje do míry, která by 
mohla podnítit paniku? (...) Za jakým úče-
lem mají být propašovány zbraně mezi urči-
tou, politicky přísně vyhraněnou vrstvu ná-
roda?“ Bez zajímavosti také nejsou postřehy 
autora, který se do oblastí bojů s ukrajinský-
mi povstalci vydal a ve své reportáži popsal, 
jak v oblastech, kde se „banderovské tlupy“ 
vyskytovaly, probíhal čilý turistický ruch.

Podobné hodnocení tehdejší situace mů-
žeme nalézt i ve vzpomínkách ministra spra-
vedlnosti Prokopa Drtiny: „(…) komunističtí 
členové ve vládě začali o těchto uprchlících 
mluvit jako o bůhví jakém nebezpečí. My 
jsme v nich nyní spíše spatřovali nešťastné 
chudáky, kteří se skrývali v lesích a horách, 
aby nepadli do rukou naší policie, a tím i do 
rukou Sovětů, kde je nečekalo nic jiného 
než smrt. Zdálo se nám rozumné si jich ne-
všímat, přímo se neexponovat ani pro, ani 
proti, hledět spíš, aby se co nejdříve dosta-
li pryč z našeho území, ale nedat se při této 
politice Sověty přistihnout. Komunisté na-
proti tomu udělali ve svém tisku z této epi-
sody politickou záležitost a živili ji v oficiál-
ním tiskovém zpravodajství jako každoden-
ní bulvární čtenářskou volavku. (…) Došlo 
i k několika politováníhodným přestřelkám, 
při nichž byli i zabití. My jsme se domníva-
li, že kdyby četnické orgány neměly striktní 
příkazy shora, aby postupovaly ostře a bez 
milosti, a kdyby se proti těmto uprchlíkům 
nedělalo tolik rámusu v tisku i rozhlasu, že 
by snad nedošlo ani k těmto obětem na ži-

votech. Jenže na tom vedení KSČ a minist-
ru vnitra málo záleželo. Jim šlo hlavně o to 
zalíbit se Moskvě a dohlížitelům NKVD.“ Vlá-
da ČSR jednala o nasazení partyzánů popr-
vé 27. srpna 1947. Kvůli neshodám byla tato 
otázka na pořadu jednání ještě 9. a 16. září, 
kdy také jejich nasazení schválila.

Odhalení spyknutí
V první polovině září 1947 odhalily bezpeč-
nostní orgány na Slovensku údajné „protis-
tátní spiknutí“, do kterého měli být zapojeni 
někteří vedoucí činitelé Demokratické stra-
ny a aktivní i záložní důstojníci armády. Jed-
nalo se o provokaci připravenou OBZ a StB, 
v jejímž důsledku byla zdiskreditována De-
mokratická strana a na nařízení ministra 
obrany Ludvíka Svobody bylo provedeno 
opětovné prověření téměř třetiny sloven-
ských důstojníků. Většina z prověřovaných 
byla následně z armády propuštěna. Srpno-
vá kampaň Rudého práva požadující „očistu 
veřejného života“ a nasazení partyzánů do 
boje proti „banderovským tlupám“ nemoh-
la se záměry KSČ na Slovensku nesouviset 
(ostatně Rudé právo vždy psalo jen o situaci 
na Slovensku, přitom se v Čechách a na Mo-
ravě tou dobou bojovníci UPA vyskytovali 
rovněž, i když v menší míře).

Munice proti demokratům
Prokop Drtina ve svých vzpomínkách uvádí: 
„Bylo nám naprosto jasné, že jde o to, aby 
naši nováčci dostali ihned ostré střelivo pro-
ti slovenským demokratům pro všechny pří-
pady již rozbouřeného politického zápasu 
mezi slovenskou komunistickou menšinou 
a velkou demokratickou většinou sloven-
ského lidu. Proto umístění těchto sotva na-
rukovavších chlapců v centru slovenské ze-
mě s ostrými patronami se zdálo Husákům, 
Širokým a Bacílkům nejméně nápadnou 
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a napadnutelnou zbrojní mocí, kterou bu-
de lze zkrotit agrární nafoukanost takových 
hodžovských Ursínyů a Lettrichů! Bylo těžko 
proti tomu kategoricky vystoupit, když jsme 
byli smluvně vázáni poskytnout svému spo-
jenci SSSR pomoc, když o to žádá! To měli 
autoři dobře vymyšleno.“

V únoru 1948 komunistická strana de-
finitivně uzurpovala veškerou moc v zemi 
a mohlo by se zdát, že tematice „banderov-
ců“ se nemá smysl dále věnovat. Otázka, jak 
budou historické události z prvních pová-
lečných let v dalším období interpretová-
ny a jakou roli sehrají v komunistické pro-
pagandě v různých obdobích do roku 1989, 
je však neméně zajímavá. S jistou dávkou 
obezřetnosti nám její akcenty a interpre-
tace mohou naznačit, jaké souvislosti bojů 
proti bojovníkům UPA pokládala za důležité 

sama komunistická strana a její ideologové.
Ještě v roce 1948 vyšel v komunistickém 

týdeníku Tvorba na pokračování článek 
mladého publicisty Václava Slavíka Akce B 
- Bojovali jsme proti banderovcům. Ve for-
mě komentované reportáže autor oslavuje 
hrdinství příslušníků Sboru národní bezpeč-
nosti (SNB), armády a partyzánů a zároveň 
„varuje“ před nebezpečím, které podle něj 
stále trvá: „Na hlavu poražená reakce sáh-
ne k nejzákeřnějším metodám. Spojila se 
s banderovskými vrahy před únorem a v za-
hraničí se dnes s nimi a německými fašisty 
a jinou čeládkou paktuje znovu.“ Václav Sla-
vík neopomněl do své práce zařadit a oko-
mentovat zmiňovaný výňatek ze Svobod-
ného slova ze srpna 1947, který se bude 
objevovat snad ve všech článcích na téma 
„banderovci“ v příštích čtyřiceti letech. Jím 
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uvedený citát má svědčit o tom, že hlavním 
přáním „některých jedinců, jejichž zástupci 
seděli v československé vládě“ bylo, aby se 
„banderovští bandité u nás udrželi a vytvá-
řeli před volbami patřičnou ‚demokratickou 
náladu‘. Banderovci, to byla jedna část pří-
prav naší reakce k protilidovému únorové-
mu puči“. Ještě téhož roku vydal rozšířenou 
verzi článku v podobě brožury s názvem 
Pravá tvář Banderovců: Akce B proti civilní 
síti Svaz zaměstnanců SNB. Právě oslavová-
ní SNB, armády a partyzánů a vytváření at-
mosféry trvajícího ohrožení bylo spolu se 
zdůrazňováním spojení „banderovců“ s fa-
šisty a domácí i zahraniční „reakcí“ hlavní 
součástí propagandy využívající motiv bojů 
s jednotkami UPA po skončení druhé světo-
vé války.

Čas procesů
Během tragické první poloviny let padesá-
tých si propaganda vystačila s monstrózní-
mi politickými procesy, zbožštělým genera-
lissimem Stalinem a „americkým broukem“, 
a tak motiv „banderovci“ ustoupil ze scény. 
Příznačné je, že určitou úlohu sehrál v prv-
ním poúnorovém politickém procesu s po-
měrně početnou skupinou obviněných 
v tzv. mostecké aféře, v němž bylo v květ-
nu 1948 odsouzeno celkem 14 osob. Ten-
to případ byl další provokací OBZ z období 
konce roku 1947, kdy bylo odhaleno „spik-
nutí“, do kterého měli být zapleteni někteří 
bývalí důstojníci východní armády pochá-
zející z bývalé Podkarpatské Rusi. Mezi od-
souzenými v květnu 1948 bylo šest Ukrajin-
ců, z nichž byl k trestu smrti odsouzen Pavlo 
Babec. Ten měl pro potřeby ukrajinské emi-
grace získávat informace o jáchymovských 
uranových dolech a o postupu „banderov-
ských tlup“ a opatření podniknutých pro-
ti nim v ČSR. Rozsudek mu byl změněn na 

doživotí, propuštěn byl na jaře 1964 a po sr-
pnu 1968 emigroval do Kanady.

Motiv spojení bojovníků UPA s fašismem 
se však ani v 50. letech neztratil docela. 
V únoru 1952 měl premiéru divácky velice 
úspěšný (v 15 569 představeních jej viděly 
více než tři miliony diváků), avšak více než 
manipulativní film s názvem Akce B. Sní-
mek zdůrazňoval bdělost a třídní uvědo-
mělost příslušníků SNB a StB při odhalová-
ní mezinárodní špionážní sítě a její napoje-
ní na nekomunistickou opozici a katolickou 
církev. Příznačné pro celý film je jeho úvod-
ní scéna, v níž je velitel Burlaka, který s SS 
neměl nikdy nic společného, zobrazen, jak 
si po přečtení rozkazu k pochodu na Západ 
strhává z rukávu nové uniformy SS pásku 
s označením „SS Galizien“.

Upisté jako filmoví hrdinové
Uvolnění konce 60. let přineslo v Českoslo-
vensku diskusi nad řadou doposud zkreslo-
vaných či zamlčovaných témat z historie, 
problematika působení UPA na českoslo-
venském území a její interpretace však mezi 
nimi nebyla. Jedinou výjimkou je článek již 
zmiňovaného Jana Fialy publikovaný v pá-
tém čísle Revue dějin socialismu v roce 1969, 
kde vyvrací „jakoukoli přímou bezprostřední 
souvislost a záměrné, předem oboustranně 
plánované spojení mezi banderovci a ile-
gálním podzemím na Slovensku“. Parado-
xem Fialova opatrného článku z roku 1969 
je, že o pár měsíců později by zřejmě již ne-
vyšel - takzvaná „normalizace poměrů v ze-
mi“, zahájená pod dozorem sovětských tan-
ků na přelomu 60. a 70. let, znamenala ná-
vrat k cenzuře a „ideologické práci“. Tematika 
„banderovců“ se samozřejmě neřadila k těm 
závažnějším jako žně, výročí VŘSR nebo boj 
proti americkému imperialismu, přesto měla 
v propagandě své zastoupení. 
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Boj proti ukrajinským  
nacionalistům
V roce 1972 například vyšel v Rudém právu 
článek Teroristé neprošli – k 25. výročí bo-
jů s banderovci. Jeho autor se vrací k rétori-
ce 50. a počátku 60. let: „Tyto ozbrojené sí-
ly kontrarevoluce se staly nadějí a oporou 
nejen luďáckého podzemí, ale i všech proti-
státních živlů v zemi. (…) Jejich vpády, ne-
pochybně společně připravované s čs. emi-
gračními skupinami na Západě a s domá-
cím reakčním podzemím, byly zaměřeny na 
protikomunistické ovlivnění právě probíha-
jící předvolební kampaně.“ Podobný článek 
vyšel i o pět let později k „výročí třicátému“. 
Není bez zajímavosti, že oním autorem byl 
dlouholetý pracovník ministerstva vnitra 
a StB Vlastislav Kroupa. Ten se jako odborný 
poradce podílel i na přípravě nechvalně pro-
slulého seriálu Třicet případů majora Zema-
na. V  lednu 1976 se v Československé televi-
zi poprvé vysílal díl nazvaný Rubínové kříže, 
který měl charakterizovat politickou situaci 
v roce 1947. Jeho hlavním tématem je boj 
proti „banderovcům“. Zeman zde předstírá 
konfidenta gestapa Lipinského, který byl po-
věřen kontaktovat „polské a ukrajinské na-
cionalisty“ a má zajistit přechod „banderov-
ců“ přes Československo do Mnichova. V ro-
ce 1977 vychází v sešitu Ve službách zákona 
populární řady Magnet, připravované tisko-
vým odborem sekretariátu Federálního mi-
nisterstva vnitra, příběh Muži proti trojzubci. 
V roce 1978 vyšel román Čas mlhavých nocí 
z pera Jaroslava Netoličky. Premiéru měl rov-
něž film režiséra Františka Vláčila Stíny hor-
kého léta, který nezapře inspiraci ukrajin-
skými povstalci, vyhýbá se však jejich přímé 
identifikaci a jedná se spíše o film umělecký, 
nikoli propagandistický.

Československá tajná policie StB se „bo-
jem proti ukrajinskému nacionalismu“ za-

bývala po celé období komunistické vlády; 
samozřejmě pod vedením sovětské KGB. 
Pravděpodobně v souvislosti s posilováním 
ukrajinského národního hnutí probíhala od 
počátku roku 1986 akce ARCHIV, při níž bylo 
„ve spolupráci se sovětskými přáteli přikro-
čeno k vytěžení archivních materiálů potvr-
zujících činnost ukrajinských nacionalistů 
ve prospěch fašistického Německa. Šlo o 1. 
etapu akce, jejímž cílem je vydání publika-
ce v ČSSR o spojení OUN s fašisty v ČSSR.“ 
Na ni navazovala (či se částečně překrývala) 
další akce s krycím označením KNIHA, v je-
jímž rámci připravoval od roku 1986 jeden 
z elitních vlivových agentů StB Tomáš Ře-
záč (krycím jménem REPO) v součinnosti 

Výzva k členům UPA, aby se dobrovolně 
vzdali, a slib, že pokud tak učiní, zachrání si 
tím život. 
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s 4. odborem X. správy SNB (zabývala se bo-
jem proti tzv. ideodiverzním centrům) pu-
blikaci o „ukrajinských nacionalistech“ pro 
5. správu KGB (boj proti ideologické diverzi 
a vnitřnímu nepříteli). Publikace Razyskiva-
jutsja diskreditující ukrajinské národní hnu-
tí, pod níž byl Tomáš Řezáč podepsán spolu 
s Valentinem Ivanovičem Curkanem, vyšla 
v roce 1988 v nákladu 80 000 výtisků v mo-
skevském nakladatelství Progress, které by-
lo zapojeno již do vydávání dřívějších Ře-
záčových textů. Kromě anglického, němec-
kého a francouzského vydání měla kniha 
vyjít v roce 1989 v nakladatelství Svoboda 
i v češtině, k čemuž ale již nedošlo.

Tajná policie se zřejmě podílela i na vy-
dání knihy Banderovci. Ta vyšla v roce 1989 
v bratislavském nakladatelství Smena v ná-
kladu 20 000 výtisků. Jako její autor je uve-
den člen ÚV KSČ Bohuš Chňoupek, který byl 
do října 1988 ministrem zahraničních vě-
cí ČSSR. Vzhledem k množství uvedených 
dokumentů, rozsahu knihy (565 stran) i po-
stavení autora se můžeme domnívat, že by-
la napsána minimálně za úzké spolupráce 
s StB.

Problematika boje proti ukrajinským po-
vstalcům a jeho zobrazení v tehdejší komu-
nistické propagandě v období let 1948 až 
1989 vyžaduje nepochybně další a mno-
hem podrobnější výzkum. Dle názoru auto-
ra tohoto článku je třeba nasazení českoslo-
venských ozbrojených složek proti UPA po 
skončení války zkoumat především v kon-
textu boje KSČ o převzetí moci v zemi. Bo-
jovníci UPA nepředstavovali z bezpečnost-
ního hlediska výraznější hrozbu, to však ko-
munistické straně nebránilo, aby je využila 
jako vhodnou záminku pro použití osvěd-
čené taktiky vyvolávání pocitu ohrožení 
a spiknutí. Tohoto motivu také komunisté 
mistrně využili pro spojení „banderovců“ 
s Demokratickou stranou, která byla překáž-
kou v získání většího vlivu na Slovensku. Po 
převzetí moci v zemi v únoru 1948 se „boj 
proti banderovcům“ stal součástí komuni-
stické propagandy a legitimizace její vlády.
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