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Neobyčejná léta –
obyčejná propaganda
Inscenovaný dokument ve službách komunistické ideologie

J a n J a r oš, Pet r Ko pa l

Mezi angažovanými (pseudo)dokumentárními filmy, jež zahrnuje společná raná tvorba
Vojtěcha Jasného a Karla Kachyni, vynikají svou tendenčností Neobyčejná léta (1952).
Inscenovaný dokument líčí úspěšnou kolektivizaci v jihočeské vesnici Vyhnanice,
přičemž se nevyhýbá karikování místních sedláků. V. Jasný se pak ve svých filmech
k tématu venkova opakovaně vracel. Prý se snažil napravit křivdu, jíž se dopustil.
Možná se mu to povedlo v jeho vrcholném díle Všichni dobří rodáci (1968).
Vojtěch Jasný a Karel Kachyňa, kteří byli
vrstevníky a rodáky (pocházeli z Moravy, první se narodil 30. 11. 1925 v Kelči,
druhý 1. 5. 1924 ve Vyškově) a navíc
i spolužáky na čerstvě založené FAMU
(patřili k prvním absolventům), zahájili
na přelomu 40. a 50. let svou filmařskou
kariéru sérií společných dokumentů:
Věděli si rady (1949), Není stále zamrače
no (1950), Za život radostný (1950), Ne
obyčejná léta (1952), Lidé jednoho srdce
(1953) atd. Spolupráci pak završili hraným debutem, špionážním dramatem
Dnes večer všechno skončí (1954). Režisérské dvojice měly svůj vzor v sovětské
kinematografii, avšak na rozdíl od
uměle sestaveného tandemu Ján Kadár
– Elmar Klos (jenž se v roce 1952 uvedl
celovečerní propagandou Únos) se Jasný
s Kachyňou sešli přirozeně. V jejich filmografiích se navíc jedná o pouhou
epizodu, ne-li o „hřích mládí“.1
Oba začínající filmaři se – zprvu
společně, posléze každý zvlášť – spon-

tánně připojili k poválečnému a zejména poúnorovému nadšení. Věřili,
že přihlížejí budování nové, spravedlivější společnosti, že se sami aktivně
podílejí na převratném dění.2 (Jasného
radikalizaci určitě uspíšilo také to, že
mu za okupace nacisté umučili otce.3)
Svými díly přispívali nejen k upevnění nedávno prosazeného režimu, ale
především jej opěvovali, hájili a (také)
ospravedlňovali. Jejich rané filmy se
tematicky neliší od tehdy vznikajících
produktů, rozpoznáme v nich stejné
iluze, obdobné mystifikace.
Neobyčejnými léty již Jasný a Kachyňa
naplno vstoupili mezi filmové profesio
nály (jejich předchozí filmy byly většinou školními pracemi na FAMU). Nejedná se o „čistokrevný“ dokument.
Tvůrci využili inscenačních postupů
a vypravěčské struktury hraných filmů
(tu si vyzkoušeli už ve svém absolventském „hraném dokumentu“ Není stále
zamračeno). Jeden z ojedinělých dokla-

dů přibližující natáčení bezelstně přiznává: Ve filmu nikde nehrají profesionál
ní herci, jen role vesnických boháčů byly
svěřeny členům komparsu.4 Obsazování
záporných postav herci, uplatněné též
v jiném souběžně vznikajícím tendenčním (pseudo)dokumentu Dědina na Dyji
(1952, režie Jan Háček), bylo tedy vnímáno jako regulérní součást dokumentární tvorby.
Zatímco v Jasného a Kachyňově
(poloprofesionálním) debutu Není
stále zamračeno měly četné lyrické
průhledy, důsledně vázané na přírodní scenerie, navodit jakousi libost
danou estetizujícím přístupem, v Ne
obyčejných létech jsou tyto prvky již
zřetelně potlačeny a nahrazeny jakoby domáčtější spokojeností z pouhého
slunečného dne, jasného a průzračného, který dovoluje uskutečnit veškeré plánované práce. Však také
namísto vytříbených obrazových
kompozic, fascinovaných přechody

1	ŠTOLL, Martin a kol.: Český film. Režiséři-dokumentaristé. Libri, Praha 2009, s. 233–235 a 252–254; JAROŠ, Jan: Jasný a Kachyňa: prozírání na pozadí iluzí. In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (eds.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus. Casablanca – ÚSTR,
Praha 2012, s. 421–448.
2	Srov. JAROŠ, Jan: Jasný a Kachyňa: prozírání na pozadí iluzí, s. 421n.
3	JASNÝ, Vojtěch: Život a film. Národní filmový archiv, Praha 1999, s. 21–22.
4	(bez podpisu): Neobyčejná léta – nový film Vojtěcha Jasného a Karla Kachyni. Filmové informace, cyklostyl, 1952, č. 17, s. 10.
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Pomůže bdělé oko soudruha Gottwalda vyhloubit hlubší brázdu?
světla a stínu, nastupuje přiměřeně
kontrastní obrázek s ostrými konturami, nepřetržitě vystavený hřejivému
slunečnímu svitu.
Neobyčejná léta měla hlavně posloužit „dobové potřebě“. Režiséři se přesunuli do jihočeských Vyhnanic, aby
předložili téměř učebnicový návod,
jak získávat dosud samostatně hospodařící rolníky pro vstup do družstev, o jejichž násilném zakládání
samozřejmě nepadne ani slovo. Film
ukazuje, jak izolovat zákeřné „kulaky“,
aby nemohli škodit, jak družstvo spořádaně vést, aby vzkvétalo a lidé

v něm byli spokojení. Ostatně slastnou
vizi komunistického zítřka, s kravami
slavnostně opentlenými, jak ji nadšeně předestírá jeden z funkcionářů,
převezme o patnáct let později Karel
Kachyňa v Noci nevěsty (1967), samozřejmě s opačným znaménkem.
Jestliže ve filmu Není stále zamrače
no, pojednávajícím o „budování pohraničí“ po odsunu sudetských Němců,
si autoři zachovávali od jednotlivých
postav určitý odstup, zde již zapojují
vlezle familiární tón, jako by veškeré
události prožívali spolu s jejich aktéry. Současně se vyžívají v masivní

Foto: NZM
politické agitaci, když ve strohých
zkratkách, s patřičným komentářem,
upozorňují na bědnou existenci chudých chalupníků a proti nim staví
sobectví a zlobu bohatých, nenávistí
posedlých sedláků, kteří využívají
každé příležitosti, aby kuli pikle. Když
už nic jiného, alespoň zdržují u společného výmlatu obilí. Za pozornost
stojí i rozvrstvení ideologických postojů; „pokrokové“ změny v hospodaření tu vítají především mladí a potom
zástupci nejstarší generace jako
údajní pamětníci nejtíživějšího vykořisťování.5

5	Srov. SLINTÁK, Petr: Poválečná proměna venkova a český hraný film 1945–1970. Diplomová práce, FF UK, Praha 2003, s. 60.
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Vojtěch Jasný a Karel Kachyňa v roce 1951
Foto: ČTK
Samozřejmě nesměly chybět optimistické písně, velebící strojovou
práci na družstevních lánech, rozorávání mezí a spontánně rozesmáté
dětské tvářičky. Ostatně důraz na

bezstarostně si hrající děti patří k téměř povinné výbavě v ikonografii snad
každého represivního režimu. Propaganda se tu vposledku zbavuje hranic
a spěje k mocnému akordu, když do
vyprávění začleňuje celosvětový kontext, zmiňuje válku v Koreji i příjezd
sovětských kolchozníků jako učitelů
ze všech nejpovolanějších.
Snímek, jehož „dokumentaristický“
rozměr byl ve své době navzdory ideologické manipulaci a inscenovaným
pasážím vyzdvižen jako rozhodující,
„rekonstruoval“ či alespoň v reportážní montáži připomínal dřívější poměry
na vesnici a zásadní politické události,
zvláště 9. sjezd komunistické strany.
Jako by se tím tvůrci chtěli vyhnout
výtkám na adresu jejich debutu Není
stále zamračeno, že v něm zanedbali
celospolečensky důležité milníky.
Inscenování výjevů jako základní
dramatický princip prozrazuje podrobně rozepsaný technický scénář,
obsahující důkladné vylíčení děje
i slova komentáře. Nalezneme v něm
jak spiklenecké schůzky největších
sedláků, které kamera jakoby náhodně a zpovzdálí zachytí,6 tak opakovaná tvrzení, že vesnický boháč se
nikdy nesmíří ani s novým životem
této země, ani s jednotným zemědělským družstvem, že bude proti těmto změnám bojovat všemi prostředky,
otevřeně i skrytě.7 Obsahuje i poznámky k hudebnímu doprovodu –
hudba musí být samozřejmě radostná
a optimistická.8
Osudy Neobyčejných let však dotvrzují, že ani zaujaté opěvování kolektivizace s přehledným rozdělením
postav na kladné, kolísavé (avšak
posléze se přiklonivší na stranu pokroku) a záporné nakonec nepomohlo. Karel Kachyňa v jednom rozhovor u vzpomíná, jak se seznámili se

situací ve třech nepochybně vzorových
družstvech, která jim byla vytipována,
a na základě toho, co slyšeli a viděli,
připravili scénář. Jenže při jeho schvalování se na ně snesly výtky, že to, co
sepsali, neodpovídá zemědělské politice strany, nýbrž jenom pravdě
zjištěné na místě. A lakonicky dodává,
že se podřídili. Připomínky byly často sdělovány ústně, tvůrci žádný písemný zápis neobdrželi.9
Vojtěch Jasný dokonce tvrdil: Film
odpovídal požadavkům, ale přesto nebyl
puštěn do kin, protože v něm vystupoval
jeden poslanec, záhy zavržený.10 Jasného tvrzení o naprostém zákazu není
přesné, film se promítal – alespoň
podle výkazů – až do roku 1957, ovšem
omezeně, jak nasvědčují distribuční
výsledky: v českých zemích jej vidělo
asi osm a půl tisíce diváků.11 Ve skutečnosti lze spíše uvažovat o tom, že
byl shledán kontraproduktivním,
protože pro svou nabubřelou směšnost
ztrácel přesvědčovací účinek.
Po půlstoletí se Jasný vypravil na
„místo činu“, aby se znovu setkal s dávnými aktéry a zeptal se jich na pocity
ze lživé výpovědi o Vyhnanicích na
počátku 50. let. Cítil potřebu vyrovnat
se s vlastním podílem na jejím vzniku.
Tak se zrodil hodinový dokument Ná
vrat do neobyčejných let (2004), v němž
jeho autoři Pavel Taussig a Karel Hynie
sledují Jasného putování i rozpravy,
dívajíce se místy i hledáčkem jeho videokamery, a konfrontují nynější stav
vesnice s dávnými rozjásanými záběry.
Ke spoluúčasti byl vyzván i Kachyňa,
ale ten se pro nemoc omluvil (vřazen
byl jedině Jasného telefonát s ním).
Pokud odhlédneme od Jasného mentorování a moralizování (nad mršinou
nadmutého kozla, teatrálně pohozenou
ve dveřích zpustlého kravína), filmová
výpověď obsahuje skutečně znepoko-

6	
Národní filmový archiv, fond (dále jen f.) Technické scénáře, signatura (dále jen sign.) S-2466-TS, JASNÝ, Vojtěch – KACHYŇA, Karel:
Neobyčejná léta. Československý státní film, Praha 1951, s. 31.
7	Tamtéž, s. 61 a 99.
8	Tamtéž, s. 115.
9	LIEHM, Antonín J.: Ostře sledované filmy. Československá zkušenost. Národní filmový archiv, Praha 2001, s. 189.
10	JASNÝ, Vojtěch: Život a film, s. 27.
11	HAVELKA, Jiří: Čs. filmové hospodářství 1956–1960. Československý filmový ústav, Praha 1974, s. 207.
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jivé údaje, byť spíše o současné vesnici. Někdejší odhodlané tváře mladých
svazaček dnes poznamenává celoživotní dřina, ale přesto stařenky s dojetím vzpomínají na svá mladá léta
i jistoty, které jim práce v zemědělském
družstvu poskytla: vždyť teprve tehdy
mohly odjet na dovolenou k moři či se
podívat do Národního divadla. Vůbec
nevnímají politickou manipulaci, dojímají se jedině tím, že v promítaném
filmu co chvíli poznávají nějakou známou tvář. Uznávají, že družstva sice
vznikala pod nátlakem a pohrůžkami,
avšak posléze přinesla určitou jistotu
– na rozdíl od současného stavu, kdy
statek vrácený původním majitelům
zkrachoval, zpustlý kravín zeje prázdnotou, vesnice se vylidňuje a její obyvatelé jen stěží nacházejí nějaké uplatnění.
Taussig s Hyniem poskytli prostor
i členům rodin kdysi ostouzených
„kulaků“. Ne všichni byli ochotni promluvit, ale od nich se dozvíme nejvíce
podrobností o praktikách tehdejšího
filmování – o naprostém zfalšování
reality, o šíření „záškodnických“ smyšlenek, ohrožujících bezpečí těch, jimž
byly přisouzeny. Tak např. dcera „vyobcovaného sedláka“, která se vrátila
k soukromému hospodaření, si vybavuje, jak filmaři potají vnikli do domu,
když celá rodina, která odmítla v propagandistickém filmu vystupovat,
pracovala na poli, aby tam natočili
„autentické“ pomlouvačné záběry.
Stěží bychom nalezli výmluvnější
svědectví o tom, jak vznikaly stalinis
tické chvalozpěvy...
Dlouhometrážní (pseudo)dokument
Neobyčejná léta je třeba posuzovat
nejen jako součást Jasného a Kachyňových profesních začátků, ale i v širším
kontextu tehdejší filmové tvorby. Jak
jsme již předeslali, jedná se o poměr-
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Mechanizace byla jedním z předpokládaných trumfů kolektivizátorů a traktory nahradily
koně
Foto: NZM
ně typický vzorek. Takový „dokumentarismus“ byl pro nejtužší stalinistické období př í z načný – a h lav ně
závazný. Inscenační (fikční) prvky –
podle panujícího mínění o socialistickém realismu – většinou zhmotňovaly vysněnou realitu, k níž se mělo
dospět. Jak záhy po převzetí moci
komunisty, už v červenci 1948, osvětlil tehdejší ministr školství a národní
osvěty Zdeněk Nejedlý, v tom je také
síla tohoto umění, neboť čím více vytvá
ří novou, neexistující dnes ještě, ale zí
tra uskutečnitelnou skutečnost, tím
intenzivnější je to tvoření a tím i větší
umění.12
Nutno podotknout, že inscenace
a (re)konstrukce byly součástí dokumentárního filmu už od samotných

jeho počátků (viz Mélièsova Koruno
vace krále Eduarda VII. z roku 1902).
Nicméně dokument je tradičně (i sémanticky) důkazem, svědectvím (lat.
documentum). V očích recipientů měl
vždy vysokou informační hodnotu. Byl
(je) pokládán za autentické zachycení
reality, zkrátka za „pravdu“. A právě
proto se také záhy stal hojně využívaným nástrojem propagandy. Jinak
řečeno, záleží na tom, jak a hlavně
proč se události před kamerou inscenují či (re)konstruují.13
Dokumentaristé ve službách komunistického režimu „oživovali“ ve svých
dílech jak „velké dějiny“ (Pražské
povstání, Vítězný únor atd.), tak aktuální vesnické či tovární „mikrohistorie“ o každodenních pracovních

12	NEJEDLÝ, Zdeněk: O realismu pravém a nepravém. Var, 1948, roč. 1, č. 8, s. 228.
13	KUČERA, Jan: Specifičnost dokumentárně-publicistického filmu. Československý státní film, Praha 1957; NAVRÁTIL, Antonín: Cesty k prav
dě či lži. 70 let československého dokumentárního filmu. AMU – FAMU, Praha 2002; ADLER, Rudolf: Cesta k filmovému dokumentu. AMU –
Filmová a TV fakulta, Praha 2001; GAUTHIER, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU – Mezinárodní festival dokumentárních
filmů Jihlava, Praha – Jihlava 2004; NICHOLS, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. AMU – JSAF, Praha – Jihlava 2010; PETRÁŇ, Tomáš:
Ecce homo. Esej o vizuální antropologii. Univerzita Pardubice, Pardubice 2011; JACOBS, Lewis: The Documentary Tradition. W. W. Norton,
New York 1979; BARNOUW, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. Oxford University Press, Oxford – New York 1993.
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úspěších a vítězstvích. V pr vním
případě můžeme jmenovat např. dokument Vítězný lid (1949, režie Drahoslav Holub), jenž měl divákům
ukázat, jak to vlastně bylo v Únoru.
K druhému – dosti hojně zastoupenému – typu patří mj. právě Neobyčejná
léta jakož i Není stále zamračeno.
V rámci školního cvičení zavítali Jasný a Kachyňa do továrny Rudý Letov,
aby natočili příkladnou agitku o tamních údernících. Inscenovaný dokument Věděli si rady v pateticky znějícím komentáři popisuje doslovně dění,
které souběžně zachycuje obraz. Jako
většina děl z oněch časů i tento snímek dnes nabyl nechtěně (sebe)parodického zabarvení – nabádá zlepšovatele, aby se nenechali odradit
počátečními neúspěchy, a poznenáhlu přerůstá v instruktáže co nejúčelnějších metod sváření a čištění karoserií. Celé vyprávění ústí do dunivé
budovatelské písně, která podkresluje záběry prostranství zaplněného
bezpočtem právě vyrobených aut.
Průběh natáčení reportáže z továr
ního provozu výstižně (a neodolatelně)
popsal režisér Miloslav Kučera ve své
vynikající studii o inscenačních postupech v dokumentárním filmu: Po náročných a zdlouhavých přípravách
(obnášejících i zamaskování či odklizení předpotopních mašin a naopak
zviditelnění nejmodernějšího stroje,
který musel během natáčení stát v popředí) konečně vypukla akce – údernická práce. Návštěvník, který za nor
málních podmínek nahlédl do haly,
pravděpodobně mnoho pracovního úsilí
nezaznamenal. Při natáčení bylo všech
no jinak. Na povel se rozjel velký náklad
ní jeřáb uprostřed haly, který zcela ne
smyslně přesouval jakési břemeno
z jedné strany na druhou. Někde v po

předí pracovala parta svářečů. Ohnivé
jiskry létající na všechny strany byly
vždycky efektní a nesměly v žádném
takovém šotu chybět. V záběru se zpra
vidla vyskytovalo nesmírné množství
statistů, kteří bušili kladivy do nýtů,
šroubovali a převáželi díly sem a tam.
Několik vedoucích pracovníků šermova
lo rukama a diskutovalo nad projektovou
dokumentací. V dalších záběrech se re
žisér soustředil na hlavní postavu, což
býval zasloužilý pracovník nebo hrdina
socialistické práce. S ním někdy bývala
potíž, většinou ho vybral stranický výbor
podniku a režisér musel zařídit, aby
dobře vypadal a vystupoval přesvědčivě.
Řešil to často krátkými detaily na obličej,
oči a pracující ruce. Pokud byl pracovník
opravdu velké poleno, mohl si dokumen
tarista pomoci záběry na další členy
kolektivu, které už mohl sám vybrat.
Většinou to byla mladá hezká děvčata.
Šot končíval ukázkou finálních výrobků
i celkovým záběrem na továrnu. To už
filmařům žádný problém nedělalo. I když
by se zdálo, že tento modelový šot byl
poplatný budovatelské ideologii 50. let,
uvedené schéma přežívalo ještě hluboko
do 80. let.14
Všechny tyto dokumenty jsou sestaveny z velmi podobných motivů, ze
stereotypních obsahových i formálních komponentů, prefabrikátů. V patetických komentářích – v případě
Neobyčejných let se k „voice-over“
propůjčili Bedřich Prokoš a Antonie
Hegerlíková – zaznívají víceméně totožné fráze. Obvyklé bývá sugestivní
oslovování (fiktivním) jménem, ono
plakátové ukazování (Ty!).
Snímek Vítězný lid: Rodí se nový den,
den docela obyčejný. Do práce odchází
dělnice Ducháčková, stejně tak jako
soustružník Slavíček. Co je spojuje s rol
níkem Janem Skácelem? Chléb, ocel

a chléb a zprůmyslnění Slovenska
ovšem! Svět nepřátel reprezentuje
příslušník vyšších vrstev, „vyzbrojený“ tímto komentářem: Bratři poslanci
jistě nedopustí, aby to takhle šlo dál.
Noc. Automobily zastavují před rozsvícenou vilou. Komentář: Bratři po
slanci skutečně nedopustí. Za temné noci
se přišli poradit také o tobě, Ducháčko
vá, Slavíčku, Skácele!
Běda tomu, skrze něhož přichází po
horšení (1950, režie Přemysl Freiman):
Je klidný, obyčejný zimní den. Rolník
Josef Zomek se připravuje na jaro. Hos
podyně obstarává v míru a v pokoji své
denní drobné starosti. […] Je všední,
prostý den. Klidný den, jeden z korálků
v řadě všedních dnů. Vesnický kostelík.
Fara... Co tu však dělá tohle? Kde se tu
bere takové honosné auto? V další scéně vidíme totéž auto stát před pražským sídlem nunciatury. Společné
temné rejdy Vatikánu a Wall Streetu
jsou promptně odhaleny. Tak si to páni
imperialisté představují. […] Že stačí
zatáhnout za šňůrku, že to půjde jako
na drátku... Ano, Heleno Vágnerová!
A proč to všechno? Proto, Josefe Zomku,
abys ty nemohl v klidu pracovat! Proto
že tvá práce posiluje tvou vlast. A tu oni
nenávidí!
Tímto inscenovaným (a dokonce
i animovaným) dokumentem se vracíme na vesnici počátku 50. let.15 A opět
(podobně jako třeba v Neobyčejných
létech, tedy ve Vyhnanicích): „mikrohistorie“ o událostech ve východočeské
obci Číhošť je (zejména v závěru) zasazena do mezinárodního kontextu, do
souvislostí světodějného zápasu mezi
naším (tedy i tvým, Josefe Zomku) „táborem míru“ a Západem jako nelidským,
„hmyzím“ světem (karikatura „amerického imperialisty“ jako pavouka v animované pasáži), 16 plným „válečných

14	KUČERA Miloslav: Inscenační postupy v (historickém) dokumentárním filmu. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny. NLN, Praha 2005,
s. 320–330, zde s. 322–323.
15	K „dokumentu“ Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení srov. KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950. Zákulisí pří
padu Číhošť. ÚDV, Praha 2001; naposledy pak BLAŽEK, Petr: „Při natáčení filmů o procesech je třeba opatrnosti“. Příprava, natáčení
a uložení filmového záznamu soudního procesu „Milada Horáková a spol.“. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí –
filmové obrazy zla. Casablanca – ÚSTR, Praha 2009, s. 201–213, zde s. 204 a 207–208.
16	K obrazům nepřítele (negativní propagandě) KOPAL, Petr: Imaginace (stalinské) totality. Filmová propaganda jako historický problém.
In: FEIGELSON, Kristian – KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus, s. 227–265, zde s. 238–243; ke kampani
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Neobyčejná léta – obyčejná propaganda

štváčů“, jimž je každá myšlenka na mír
cizí. Fronta rozhodující bitvy tak vlastně prochází každou vesnicí. Těžké boje
se svádějí při zakládání zemědělských
družstev, při kolektivizaci, kterou „v žoldu Vatikánu a v zájmu Wall Streetu“
sabotují místní „reakční síly“. Tentokrát
si tvůrci odpustili další vysvětlování
metody svařování karoserií a zkusili
něco nového, totiž názorný a podrobný
návod na sestavení primitivního mecha
nismu, s jehož pomocí farář Toufar
údajně hýbal při bohoslužbě s křížkem
umístěným na oltáři.
Ovšem diváci nadšené „kutilství“
pracovníků StB neocenili. Dochované
příklady recepce jsou výmluvné. Svědčí o zcela kontraproduktivním efektu.
Násilná a upachtěná propaganda se
zákonitě minula účinkem a u publika
sklidila především posměch: Lidé se
při promítání číhošťského zázraku smě
jí slovnímu doprovodu, který je nemož
ný, snímek znehodnocuje, dokonce ob
rací proti nám náladu lidí. Pravého
účelu není dosaženo.17
M. Kučera k tomuto věru neslavnému výsledku poznamenává: Nic podob
ného se Státní film v oblasti dokumen
tárního filmu už realizovat nepokusil.
Film byl poučením pro ideology, že lhát
se musí přece jen trochu umět a že méně
bývá někdy více.18 Dodejme, že zadavatelé a tvůrci filmové propagandy
tehdy vskutku radikálně přehodnotili svůj postoj k natáčení politických
procesů. 19 Stran ostatní produkce
nebylo poučení zdaleka tak důsledné.
Snímek Běda tomu, skrze něhož přichá
zí pohoršení je sice možná nejpokleslejším příkladem primitivní filmové

Jaký vliv měli finančníci z Wall Streetu na úrodu a dojivost českých krav, nedokázal nikdo
spolehlivě vysvětlit
Foto: NZM
propagandy z období počátku 50. let,
ale zcela jistě ne ojedinělým ani posledním. Do dlouhé řady krajně ne
úspěšných agitek – ať už jakkoli dokumentárních, resp. inscenovaných
– lze nepochybně počítat také Jasného
a Kachyňova Neobyčejná léta.
Na závěr si ještě krátce všimněme,
že také Freimanův třináctiminutový
snímek, jehož prostřednictvím měla
být názorně demonstrována „reakční“
úloha katolické církve, prošel v nedávné době retro-aktualizací. V případě

Freimanova „návratu do neobyčejných
let“ se ovšem už nejednalo o „dokument“, ale o „hranou fikci“, o televizní
film In nomine patris (2004, režie Jaroslav Polišenský, scénář Jan Drbohlav),
vlastně o film o filmu, pokoušející se
(pro změnu) rekonstruovat okolnosti
vzniku onoho „dokumentu“ z roku 1950.
Byť se tvůrci zaštítili dramatickým
žánrem a také pozměnili režisérovo
jméno (ve skutečnosti ovšem na přání
Freimanových potomků),20 snaha o rehabilitování Freimana (takto Neumana),

proti „americkému brouku“ viz MACURA, Vladimír: Mandelinka bramborová. In: týž: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře).
Academia, Praha 2008, s. 61–73; FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti. Paměť a dějiny,
2008, roč. 2, č. 1, s. 22–38.
17	FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr (eds.): Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol.
Historická studie a edice dokumentů. ÚSTR, Praha 2008, s. 32.
18	KUČERA Miloslav: Inscenační postupy v (historickém) dokumentárním filmu, s. 327.
19	BLAŽEK, Petr: „Při natáčení filmů o procesech je třeba opatrnosti“…, s. 201–213.
20	Ústní sdělení scenáristy Jana Drbohlava na filmovém semináři ÚSTR „Číhošťský zázrak“ (venkov v 50. letech), 7. 5. 2008. Jména ostatních
protagonistů číhošťského případu zůstala ve filmu stejná: farář Josef Toufar (Viktor Preiss) a „ďábel“ soudruh Čížek (Michal Pavlata).
Nicméně Čížek tu není prokurátorem, ale bere na sebe podobu náměstka ministra vnitra. Ještě podstatnější proměny se dočkala právě
postava režiséra. Zdaleka nejde jen o drobnou korekci jména. Neuman je představen jako úspěšný a slavný režisér, jako prominent,
kterého si soudruzi (z Ministerstva vnitra) předcházejí a který si je dobře vědom své výjimečné pozice, takže si dovolí klást formální
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Zemědělství jako válka. O každé zrno je dle komunistické logiky třeba tvrdě bojovat. A nepřítel
nespí!
Foto: NZM
který měl na počátku 50. let natáčet
rovněž filmové záznamy velkých politických procesů (včetně procesu s Miladou Horákovou a spol.),21 budí přece
jen rozpaky. Freiman/Neuman, zmítaný pochybnostmi o vině faráře Toufara
a výčitkami svědomí, zařadí do filmu
jakési stavovské vyznání místního
sedláka, soukromého hospodáře. Touto „modlitbou“ jako stěžejní scénou díla,
vznikajícího na přímou objednávku
náměstka ministra vnitra (sic!), má být
zároveň (nepřímo) označeno za nesmyslné tvrzení, že farář Toufar chtěl za
pomoci nějakých falešných zázraků za-

bránit vstupování do družstva: ...že vy,
jestli máte kousek cti v těle, potáhnete
tu káru dál, protože tu samou káru
táhnul váš táta, ke kterému jste vzhlížel.
A taky víte, že jednou, až přijde čas,
vezme za vás tu káru váš syn, kterému
je zatím jenom pět, ale jednou mu bude
o dvacet let víc a pak vás pochopí. A jak
tak při tom chodíte do kostela a přemýšlíte o Bohu, uvědomíte si, že ta latinská
slova In nomine patris mají ještě jeden,
pro vás důležitější význam: že to všechno děláte ve jménu otce, ale ne Boha na
nebesích, ale ve jménu svýho táty. A taky
víte, že ani to pole, ani koně, ani krávu

nemůžete dát někomu, kdo na tom poli
v životě nestál a kdo z něj v životě neviděl, jak zapadá za vrchovinou slunce.
Klíčová scéna se odehraje ve střižně.
Po zhlédnutí sedlákovy „modlitby“
vedou režisér (Jiří Langmajer) a střihač
(Miroslav Táborský) následující dialog:
R: Mně se to moc líbí.
S: Jo, je to hezké, ale jestli chceš pro toho
člověka něco udělat, tak to vystřihneš
a zapomeneš, žes to kdy točil.
R: (Dlouhý povzdech.) Tak to vyndej.
(Dramatická pauza.) Ale co místo toho?
S: No já bych přešel rovnou na ten mechanismus, v tuhle chvíli už se divák
orientuje.
R: To bude vypadat blbě.
S: Bude to vypadat tak, jak’s to natočil.
Není pochyb, že podmínkou úspěšné
kolektivizace byla především likvidace
tradičních, přirozených autorit na vesnici, tedy farářů-pastýřů a sedláků-hospodářů. Tento aspekt vystihli
J. Polišenský a J. Drbohlav svou inscenací a (re)konstrukcí naprosto přesně.
To, že v kulturní paměti byl mladý
zapálený stalinista Jasný převrstven
kritičtějším Jasným z 60. let, tvůrcem
nesporně pozoruhodných filmových děl
(Všichni dobří rodáci, Až přijde kocour),
je do značné míry pochopitelné i zasloužené. Je to vlastně přirozené, zákonité.
Naopak ve Freimanově případě by taková substituce, výměna rolí, obrazů,
režisérů (notabene její projekce do roku
1950) musela působit umělým a nevěrohodným dojmem – kdyby ovšem nebyla zinscenována tak schopnou a sehranou dvojicí filmových profesionálů.
Koneckonců, je to jenom film. Ale je to
také film, co především formuje kulturní (kolektivní, národní) paměť.

podmínky a tvářit se jako „nezávislý umělec“. (Čížek: Neumana potřebuju, protože ten je jenom jeden.) Neuman tedy spíše než (druhořadého) filmaře Freimana připomíná O. Vávru nebo právě V. Jasného, toho ovšem až z období po roce 1963, kdy po mezinárodním úspěchu
s filmem Až přijde kocour (Zvláštní cena poroty na XVI. MFF v Cannes) těžil ze slávy Kocoura, která mu přinesla také přízeň a ochranu ze
strany prezidenta Antonína Novotného (... protože jsem už byl slavný a Novotný si mě bral jako takového předního filmaře ze všech).
Srov. rozhovor Adama Hradilka s Vojtěchem Jasným, sbírka rozhovorů oddělení dokumentace ÚSTR.
21	Důkaz se ovšem podařilo objevit teprve nedávno při dohledávání obrazových materiálů ke sborníku Film a dějiny 2. Freiman do žádosti o prodloužení zbrojního pasu uvedl, že natočil politické procesy (včetně procesu s M. Horákovou) a dokument o Číhošti. Viz Národní
archiv, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1941–1950, karton 2317, sign. F 1538/4 Přemysl Freiman. K Freimanovi
(1921–1984), který pak ještě natočil „dokument“ o pohřbu Klementa Gottwalda a který od roku 1954 působil v ČST (natáčel hlavně
opery a balety), kde také v roce 1968 „prozřel“ (podílel se na ilegálním vysílání), viz Štoll Martin a kol.: Český film, s. 135–137; FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr (eds.): Žádáme trest smrti, s. 31–32.
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